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শক্চরাঁচা্যের গ্রথমালার পরিচয় প্রদান বাহুল্য মাত্র । যখন মৌগতগণ 
খেদিনীমণ্ডপে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া বৈদিকী ক্রিয়ার বিলোপসাধন 

করে, আন্তিক্যবৃদ্ধি জগং-সংসার হইতে একেবারে অপহৃত হয়, যাগযজে 
ম(নবগণের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আস্থার লেশমাত্র থাকে না । তখন ধর্মের গ্লানি 
ও অধর্টের অভ্যুদয় দেখিয়া কৈলাসপতি শঙ্করাচাধ্যকূপে ধরাঁধামে অবতীর্ণ 
হন। তাহার প্রভাবেই__তাহার বিচারবলেই বৌদ্ধগণ নিরম্ত, পরাভূত ও 
সর্বথা পলায়িত হইলে, জগতে পুনরায় বেদমত প্রবল হইয়! উঠে, মানব- 
নিচয়ের হৃদয়ে আস্তিক্যবুদ্ধির উদয় হয়; সুতরাং সকলেই পুনরায় প্ব স্ব 
বর্ণীশ্রমবিহিত ধর্-কণ্মানুষ্ঠানে সাগ্রহে ও সাদরে প্রবৃত হয়। 

. কলিষুগে মানবগণ ক্ষীণাযু এবং ক্রমশঃ ক্ষীপবুদ্ধি ও ক্ষীণজ্ঞান হওয়াতে 

বেদের গৃঢ়মন্্র বুঝিতে তাহাদিগকে অক্ষম দেখিরা মহাযোগী শঙ্কর বেদের 
ভাষ্য প্রস্তত করেন এবং পরিশেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি গ্রন্থ বচন! করি! 

জগত সংসারের হহোপকারসাধন করিয়! গিয়াছেন । এ সকল গ্রন্থে ব্রন্মপরি- 

জান, অটতবর্গতক প্রভৃতি পৃথ্ঘানতপুঙ্ঘরূপে প্রকটাকুত হইম্বাছে। অর্ধনা 

সেই সকল উপাদেয় গ্রন্থ এক প্রকার *্প্রাপ্য হওয়ায় আমরা বহুবায়ে 

দ্রাবিড়, কর্ণাট, কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে হম্তলিখিত পুস্ভিকা আনাইয়া 

সম্স্তগুলির একত্র সমাবেশ করত প্রকাশিত করিলাম ; এখন সাধারণে 

সাদরে গ্রহণ করিলেই সফলগ্রযত্ব হইব ; ইতি । 

বিনীন্ত-_ 

শ্রীউপেন্জরনাথ মুখোপাধ্যায়. 
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মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্টাং কুরু তনুবুদ্ধিমনঃসু * বিতৃষ্ণাম্। 

যল্পতসে নিজকর্ম্বোপান্তং বিত্ং তেন বিনোদয় চিত্তম্ ॥ ১॥ 

কা তব কান্তা কন্তে পুত্রঃ, সংসারোইয়মতীব বিচিত্রঃ ৷ 
কস্ত ত্বং বা কুত আয়াতন্তত্ং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ | ২ ॥ 

মা! কুরু ধনজনযৌবনগর্বৎ হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বমূ। 
মায়াময়মিদমখিলং হিত্া। ব্রহ্মপদং প্রবিশাশ বিদিত্বা ॥ ৩॥ 

নলিনীদলগতজলমতিতরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্ । 

..« ক্ষণমপি সক্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥ ৪ ॥ 
সাপ পাপা পাপ 

রে মূঢ়! ধনাগমের তৃষ্ ত্যাগ কর; শরীরে, দিতে এবং মনে উহার 

প্রতি বিতৃষ্ণতাব প্রদর্শন কর। তুমি নিজ কন্মফলে যাহা লাত করিতে পার, 

তাহাতেই চিত্তের পাঁরতোষ জন্মাও ॥ ১ 

কে তোমার স্ত্রী? তোমার পুত্রই বা কে? এই সংসারের ব্যাপার অতি 
বিচিত্র। তুমি কাহার এবং কোথা। হইতেই বা আসিলে? হেত্রাতঃ! এই. 

নিগুঢ় তত চিন্তা কর ॥ ২॥ 

ধনজনযৌবনগর্ধ পরিত্যাগ কর। কাল কেনা কু সায় হরণ 

করিয়া লয়। মায়াময় এই নিখিল জগৎ পরিত্যাগ করিয়া, পরত্রহ্মপদ বিদিত 

হইয়। তাহাতে আস্ত প্রবেশ করিতে যত্ববান্ হও ॥ ৩। 

_ পন্পগত্রস্থিত জলের ন্যায় জীবন অতীব চঞ্চল। ক্ষণকালের জন্যও সাধু 
কেবল সংসারসাগর উজীর্ণ হইবার একমান্র ১ |৪॥ 

৭ দিন ! মনে ঠা প্রতি ক প্রণশন কর" এইয়গ গারো ॥ 



ইত্তি সারে ক্ষ লা 7 মানব তব সস্ভোষঃ ॥ ৫ 

টি বেরি ডি টড ন দু্াশাবায়র শা৬॥ আদি হী শা 
১:.  করধুতক ঃ ২ তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাগম্ ॥ ৭॥ 

২, ৯. সুরবরমন্তি এরি শখ্যা ভূতলমজিনং বাসঃ। | 
শু 3 উ -ভোগত্যাগঃ, কস্ত স্থখং ন করোতি বিরাগঃ ॥ ৮ ॥ 

| শত্রো মিত্রেপুজে বন্ধ, ম। কুরু যত্বং বিগ্রহসন্ধো। 
ভব সমচিততঃ সর্বত্র ত্বং, বাছস্তচিরাদ্যদি বিষুত্বমূ ॥ ৯॥ 

; যখন জন্মগ্রহণ হইন, তখনই তাহার মরণ পশ্চাদৃগামী হইয়াছে এবং 
মৃত্যুর পশ্চাৎ পুনর্লার জননীজঠরে প্রবেশ করিতে হইবে । সংসারে এই 
-প্রকাস্তরূপ দোষ দৃষ্ট হইতেছে; অতএব হে মানব! তোমার ইহাতে সস্তো- 
যের বিষয় কি আছে? ৫॥ 

দিন যাইতেছে, রাত্রি আসিতেছে, সন্ধ্যা গত হইতেছে, প্রাতঃকাল আবার 
উপস্থিত হইতেছে ; শিশির এবং বসস্ত প্রভৃতি খতু-সকলের পুনঃ পুনঃ পরি- 
বর্ন হইয়া আসিতেছে; কাল ক্রীড়া করিতেছে; জীবের পরমাযু দিন দিন 
গত হইতেছে ; তথাপি আশাবায়ূর কিছুতেই বিরাম হইতেছে না ॥ ৬ ॥ 

শরীর গলিত হইতেছে, শিরোদেশ পলিত হইয়া পড়িতেছে, মুখমণ্ডল দত্ত- 
বিহীন হইয়া যাইতেছে, হস্তববত মষ্টিখানা হস্তের 'অবসন্নতা প্রযুক্ত কম্পিত এবং 
স্বলিত হইতেছে | তথাপি আশাভাও পরিত্যক্ত হইতেছে না ॥ ৭ ॥ 

| _দেবমন্দিরের অভ্যন্তরে কিংবা তরুতলে অবস্থিত, ভূমিতলে শয্যা কিংবা 
স্থগচন্্ব পরিধান ও সর্বপ্রকার পৰিগ্রহ এবং ভোগস্থখ-পরিত্যাগ, এ প্রকার 
৮5558 | শক্রএবং মিত্র, পুত্র অথবা বন্থুলোক, গতির সমান 
চে করিবে, কাহারও প্রতি ন্যনাতিরেক বোধ করিবে নাঃ বিগ্রহ কিংবা বি 
উভয়েই সমান যন্ত করিবে, যদি তুমি অচিরে বিষুপদ বান কর, তবে সর্ব, বাবে করিবে ॥ ৯৪. ৮২০. 7 



ঃ না লোকজ নর ক্িতে শোক, ॥ ১০ ॥ 

চান্টৈকো বিকৃত 
অর্বং প্ঠবব্তাত্বানং। সর্বত্র ৎসথজ তেরা 1১১ ঙ 

বালস্তাবৎ ব্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ | : 
ৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ। পরমে ব্র্গণি কোইপি ম লগ্নঃ ॥ ১২ ॥ 

অরথমনর্থং ভাবয় নিত্যং, নাস্তি ততঃ স্ুখলেশঃ সত্যমূ। 
ৃ পুর্রাদপি ধনভাজাং ভীতি, সর্ববাত্রেষা কথিত৷ রা ॥ ১৩॥ 
? যাবদ্ধিতোপার্জনশক্তস্তাবরিজপরিবারো রুক্তঃ। 

| চা ছে বা কোছসি পতি গছ | ১৪ ॥ 

ঙ্ 

াপীপীপসশ ৩০ শশী শশী পীপীপাপশ০ শা পপাগােশশ্াীীশ শীত 

অষ্ট কুলাচল, সপ্ত সমুদ্র, ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্র, দ্রিবাকর, কুদ্রদেব, তুমি, 
আমি, এই লো'ক, কাহারও সহিত কাহারও সন্বন্ধ নাই অতএব কি জন্ত 

শোক করিতেছ ? ১০ ॥ 

তোমাতে আমাতে এবং অন্যত্র সকল বন্ততেই একমাত্র বিষ্ণু বিরাজ করি- 

তেছেন; অতএব অসহিষ্কু হইয়া আমার প্রতি কি জন্য কোপ করিতেছ ? 
আত্মাকে অন্য আত্মা হইতে স্বতন্ত্র মনে করিও না৷ এবং সর্বভূতের আত্মাই 

(তোমাতে দর্শন করিবে ? সর্ধত্রই ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিবে ॥ ১১. 

বালক ক্রীড়াতেই আসক্ত হইয়। দিনযাপন করিতেছে, তরুণবয়স্ক তরুণীতে 
অনুরক্ত হইয়! রহিয়াছে;বৃদ্ধ ফেবল চিস্তাতেই মগ্ন হইয়া! দিনযাপন করিতেছে 

অতএব কেহই কোন সময়ে পরব্রন্মে মন স্থির করিতে পারিতেছে না ॥ ১২ ॥ 

 অর্থকেই নিত্য অনর্থস্বরূপ চিন্তা কর, সত্যই ইহাতে সুখের লেশমান্র 
নাই । কেন না, ধনবান্দিগের পুক্র হইতেও ভীতিসঞ্চার হইতে দেখা যায়। 

এই নীতি সর্বস্থলেই কথিত হইয়া থাকে ॥ ১৩॥ . 
| যে পরয্স্ত তুমি অর্থ উপাজ্জন করিতে সক্ষম থাকিবে, তত দিন নিজ পরি- 
বার তোমাতে অন্কুরক্ত হইয়। থাকিবে । অনন্তর তোমার শরীর (বৃ্ধাবস্থায়) 

জরাজীর্ণ হইলে যখন উপার্জনে অক্ষ হইবে, তখন তোমার 'সংবাদ পর্যাততও 

ৃ এছ জিজ্ঞাসা করিবে নাঃ ১৪৪ 



কাম ক্রোধং লোতং মোহ মোহং, ত্য, [ত্ানং পশ্ঠতি কোইহম। 

আত্মজানবিহীনা মস্ত পানেপরকে নিয়া | ১৫4১ 

. যোড়শপজ ঝঁটিকাভিরশেষঃ, শিষ্যাণীং কথিতোইভ্যুপদেশঃ | 
| যেষাং নি করোতি বিবেক -তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকম্। ১৬1 

মণিরতবমাল। | 
.. শী৩০ 

অপার-সংসাইঈসমূদ্রমধ্যে, সম্মজ্জতো মে-শরণং কিমস্তি। 
গুরে! কপালো কুপয়। বদৈতুদধিশ্বেশপাঁদাম্ুজদীর্ঘনৌকা ॥ ১ ॥ 

বন্ধ হি কো যো বিষয়ান্ুুরাগী, কা ক! বিমুক্তিব্বিষয়ে বিরক্তিঃ | “ 
কো বাস্তি ঘোরো৷ নরকঃ স্বদেহস্তৃষ্টাক্ষয়ঃ স্বর্গপদং কিমস্তি ॥ ২ ॥ 

সংসার-হৃৎ কঃ শ্রুতিজাত্মবৌধঃ, কো। মোক্ষহেতুঃ কথিতঃ স এব । 

দ্বাব্ং কিমেকন্নরকস্ত নারী, কা স্বদা প্রাণভূতামহিংসা ॥ ৩ ॥ 
স্পেপশিপাত 

কাঁম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, আমি কে, আত্মাকে 

এই ভাবে অন্ুসন্ধান করিবে | আত্মজ্ঞানবিহীন যুঢ় লোকেরাই নরকে নিষগ্ 
হইয়! পচ্যমান হয় ॥ ১৫ ॥ | 

ষোড়শ শ্লোক পজ ঝটিকা ছন্দে লিখিত হৃইল। এই ছন্দ অনুসারে 

অশেষ শিষ্যদিগকে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাতেও যাহাদিগের উপদেশ 

না হয় অথব্। বিবেকের উদয় না হইল, তাহাদিগের বিবেক জন্মিবার অন্য 

কি উপায় হইবে, বুঝিতে পারা যায় না॥ ১৬। 

শিষ্য। দয়াময়! গুরুদেব! অপার সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন রহিয়াছি, 

আমার অশ্ব কি, দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিউন। 

গুরু। বিশ্বনাথের পাদপন্নরূপ দীর্ঘ নৌকাই তোমার আশ্রয় ॥ ১॥ 
“আবদ্ধ কে1__যে বিষয়ানুরাগী। মুক্তি কি1_ বিষয়ে বিরাগই মুক্তি 

তয়ানক নরক কি 1--নিজদেহ 1”বর্গ কি ?__বাসনাক্ষয় ॥ ২॥ 

কিসে সংসারবন্ধন ঘুচে ?__শ্রুতিসম্মত আয্মজ্ঞান দ্বার! । মুকতির_হেতু 
কি? পূর্বোক্ত শ্রতিসম্মত আত্মজ্ঞান। নরক-প্রবেশের একমাত্র পথ কি ছা 

-নারী। কিসে স্বর্গলাভ হয় ?__-জীবের প্রতি অহিংসায় ॥ ৩॥ 



£শেতে ধা ৰ কন্তু সাধিনিজৌ, বা কে। বা সদ ্ ববেকী +- 

কে শত্ররঃ সন্ত নিজেন্্রিরানি। তান্তেব সি না সিজিতা নি 

কে ব। দরিদ্রে। হি বিশাবতৃষাঃ, ্রীযাংস্চ কৌ ্ ্ত স্ততোষঃ | 

জীবন্ম তঃ কত নিরুগ্ধমে। যঃ,১ কে বাহমৃতঃ জগ), [নিরাশ ॥ ৫ ॥ 

পাশে। হি কো যো মমভাতিমানঃ, সম্মোহয়ত্যেব সুরেৰ কা রঙ ণ 

কো বা মহান্ধে। মদনাতুরো যো, মৃত্যুশ্চ কো বাপনশঃ স্বকীয় ॥ ৬॥ 

কো বা গুরুর্ষো হি হিতোপনেষ্টা,নিষযন্ক কো যো গুরুতক্ত এব । 
কো দীর্ঘরোগো ভব এব সাধো, র্কিমৌধধস্তস্ত বিচার এব ॥ ৭॥ 
কিং ভূষণাদৃভূষণম্তি শীলং, তীর্ঘস্পরং কিং স্বমনো বিশ্তদ্ধমূ। 

_.. কিমত্র হেয়ং কনকঞ্চ কাত্ত।, শ্রাব্যং সদ কিং গুরুবেদবাক্যম্ ॥ ৮ ॥ 

এ কে হেতবে। ব্রহ্মগতেস্ত সন্তি, সৎসঙ্গতিদানবিচারতোধাঃ | 

কে সন্তি সন্তোইখিলবীতরাগ।, অপাস্তমোহ! শিবতব্রনিষ্ঠাঃ ॥ ৯ ॥ 

স্থুখে থাকে কে 1_ সমাধিনিষ্ঠ ব্যক্তি । জাগরিত কে ?__ধাহার সদসদৃ- 

বিবেক আছে । ৮কাহারা শক্র?_-আপনার সরি শক্র। ইন্দ্রিয়গণ 
পরাজিত হইলে তাহারাই মিত্র হয় ॥ ৪॥ | 

দরিদ্র কে ?_ীহার বলবতী আশ আছে। ধনী কে? যে সকল বিষ- 
যেই সন্তষ্টচিত্ত। কোন্ ব্যক্তি জীবন্ত 1-ষে উৎসাহহীন। অমৃত কি? 

সুখদায়িনী নিরাশ! ॥ ৫ ॥ | 

সংসারে বদ্ধ হইবার পাশ কি 1-_মমতার অভিমান | স্থুরা যেমন মত্ত 
কবরে, এমন আর কিসে মত্ত করে ৭_নারী। মহান্ধ কে 1-যে অধিক কামা- 

তুর। মৃত্যু কি? নিজের অপযশ ॥ ৬॥ 

গুরু কে?__যিনি- হিতোপদেশ দেন। শিষ্য কে? যে গুরুতক্ত। দীর্ঘ 
কালস্থায়ী রোগ কি ?_ পুনঃ পুনঃ ভবযন্ত্রণা । তাহ! নিবারণের ওষধ কি 1-- 

সদসদৃবিচার ॥ ৭ ॥ 

_ অলঙ্কার অপেক্ষ! উত্তম ভূষণ কি? সচ্চরিত্রতা। পরম তীর্থ কি 1. 

নিজের বিশুদ্ধ মন। ৮কোন্ বন্ত হেয়?__কামিনী এবং কাঞ্চন । সর্বদা 
কি শ্রবণ করা উচিত ?__-গুরুর উপদেশ এবং বেদবাক্য ॥৮॥ . | 

. ব্রহ্ষলাতের কি কি কারণ?__সৎসঙ্গ, উপযুক্ত দান, সদসদৃবিচার এবং .. 
সান্তোষ। . কাহাকে সাধু বলা যায় 1--সমস্ত বিষয়ে যিনি বীতব্াগ হইয়াছেন 

নি যোহশুন্ত এবং যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন, তিনিই সাধু ॥ ৯) 



/নগ হিকা ্ষগতি-পরদা যা বোটা হি নিতে রা 
_ কো লাভ আত্মাবগমৌহি যো বৈ, 'জিতং জগৎ কেন মনে! হি ষেন ॥ ১৯ 

_শ্রান্মহাশূরতমোইভ্তি কো বা) মনোজবাপৈরধ্যধিতৌ নযন্ত। 
ূ প্রাজো হি খবীরষ্ট সমশ্চ কো বা, প্রান্তো ন মোহো ললনাকটাক্ৈঃ ॥ ১২) 

/ বিষান্ধিবং কিং বিষয়াঃ সমস্তা, ছুঃখী সদা কো! বিষয়ানুরাগী । 
ধন্তস্থ কো যস্ত পরোপকারী, কঃ পুজনীয়ঃ শিবতর-নিষ্ঠঃ ॥ ১৩। 

সর্বাসববসথাস্বপি কিন্নু কার্য্যং, কিংব। বিধেয়ং বিছা গ্রযত্বাৎ। 

_ ক্সেহশ্চ পাপং পঠনঞ্চ ধর্্মাঃ, সংসারধূলং হি কিমস্তি চিন্তা ॥ ১৪ 

বিজ্ঞান্মহাবিজ্ঞতমোইস্তি কো] বা, নারধ্যা পিশাচ্যা ন চ বঞ্চিতো যঃ। 

. কা শৃঙ্ঘলা প্রাণভ্তাং হি নারী, দিব্যং ব্রতং কিঞ্ সমস্তদৈন্যম্॥ ১৫। 

প্রাণিগণের অর কি ?_চিন্তা। মূর্থ কে1_যে অবিবেকী। রংসারে 

কাহাকে প্রিয় করিতে হইবে 1__শিব-বিষুতক্তি। ৮প্রকৃত জীবন কিরূপ 1 

সাহা দৌষবিবজ্জিত ॥ ১০ ॥ | | | 

গস্বিগ্ঠা কি1-যে বিগ্বা ব্রহ্মগতিপ্রদা। জ্ঞান কাহাকে বলে 1-__যাহা 

মুক্তির হেতু। লাভ কাহাকে বলে 1?__আত্মতব্বজ্ঞান। *কে জগৎ জয় করি- 
কাছে ?__যে মন জয় করিয়াছে ॥ ১১ ॥ | 
বীর অপেক্ষা মহাবীর কে?-_যে স্মরশরে ব্যথিত হয় না। প্রাজ্ঞ, ধীর 

এবং সমদর্শনবিশিষ্ট কে ?__যে ললনার কটাক্ষে তে হয় না ॥ ১২। 

বিষ অপেক্ষা বিষ কি 1--সকল প্রকার বিষয়। ৬পর্ববদা দুঃখী কে 1-- 

বিষয়ানুরাগী | ধন্য কে1_যে পরোপকারী | 5268 শিব- 
তত্ব নিষ্ঠ। আছে ॥ ১৩ ॥ 

 *র্ণকল অবস্থায় জ্ঞানীদিগের অকর্তব্য কি?_শ্লেছ আর পাপ। জ্ঞানী- 

দিগের কর্তব্য কি 1_-সকল অবস্থায় বেদ-বেদাস্ত- পাঠ ও ধর্মকর্ম]. সংসারের 

ধক ?--জিজা। ১৪ | 

বিজ্ঞ অপেক্ষা যহাবিজ্ঞতম কে 1--যে ব্যক্তি িশাচীশবনতপা নারীকষারা 

বিতহ্মনা প্রাণিগণের শৃখব কিনারা । দিব্য ব্রত কি?--সক₹ 
লের ;সিকটেই দীনভাব-প্রকাশ ॥ ॥ ১৫॥ 



কা; টা রী সা নৈ রাশা, 1 বিজঞাবিহীনঃ তে কো বা॥ ॥ ১৬॥. 
/৭ বাসো ন রঙ্গং সহ কৈৰি? ধোয়া, মৃষ্ধৈ্চ নীচৈষ্চ খবৈচ্চ প্রপৈঃ |. 

 সুমক্ষণ'কিং ত্বরিতং বিধেয়ও সৎসঙ্গতিনির্ রা তক্তিঃ ॥ চে 
_ লব্ৃত্বমূলঞ্চ কিমর্থিতৈব, "থরুত্বমূং যদযাচনঞ্চ 1. * : 
জাতো হি কো যস্ত পুনন্ন জন্ম, কো। বা স্বতো যস্্ পুনর্ন ্াঃ ॥ ৮৮ ॥ 

মুকোইস্তি কো বা বধিরশ5 কো বাঁ, বক্ত,ং ন যুক্ত ং সময়ে সমর্থযূ। 

তথ্যং স্ুুপধ্যং ন শৃণোতি বাক্যং বিশ্বীসপান্রং ন কিমস্তি নারী ॥ ১৯॥ 
তত্বং কিমেকং শিবমদ্ধিতীয়ং কিমুত্তমং সচ্চরিতঃ যদস্তি | 
ত্জ্যং সুখং কিং জ্িয়মেব সম্যক্, দেয়ং পরং কিং ত্বতয়ং সদৈব ॥ ২০ ॥ 
শত্রোম হাশক্রতমোইস্তি কে। বা, কামঃ সকেচপোহনৃত লোভতৃষণাঃ। 

ন পূর্্যতে কে। বিষয়েঃ স এব, কিং ছুঃখমূলং মমতাতিধানম্ ॥ ২১॥ 
কিং মগুনং সাক্ষরত। মুখস্য, সত্যঞ্চ কিং ভূতহিতং সদৈব। 

কিং কর্ম কৃত্বা ন হি শোচনীয়ং, কামারিকংসারিসমর্চনাখ্যম্ ॥ ২২ ॥ 

পুরুষের পক্ষে কি জান! কঠিন ?_-নারীর মন ও চরি্র।*জীব সহজে পরি- 

হার করিতে পারে না কি ?__ছুরাশ | পশু কে 1-যে ব্রহ্মবিদ্ভা-বিহীন ॥১৬| 

কাহার সঙ্গ করা ইকাহার নহি হস রাজের পাপী এবং 
থলের সহিত বাস অকর্তব্য এবং তাহাদের সঙ্গ পরিত্যজ্য। ৃ যুক্ষদিগের আশু 

কর্তব্য কি 1-_সৎসঙ্গ, নির্মমতা এবং ঈশ্বরে ভক্তি .॥ ১৭। | 

লঘুতার মূল কি 1--যাচএগ.। মহত্বের মূল কি? অযাচঞা। কাহার 

জন্ম সফল ?_যাহার পুনরায় জন্ম হইবে না। প্রকৃত মৃত, কে?_যাহার 

আর মৃত্যু হইবে না ॥ ১৮॥ 

মক ফে?_ লত্যকথা কহিবার সর যে ত্য কছে ন! | কোন্ব্যক্তি বধির ? 
__সৎকথা-শ্রবণে যাহার আস্থা নাই। বিশ্বাসের অযোগ্য কে 1_নারী॥ ১৯ ॥ 

একমাত্র তত্ব কি 1--অস্থিতীয় শিবতত্ব । উত্তম কি 1_সাধুচরিত্র। ত্যজ্য 
সুখ কি 1_কামিনীসঙ্গ-সুখ | দ্দিবার উপযুক্ত.কি.?__অঞ্য় ॥ ২০ ॥ 

_ শক্রগণমধ্যে মহাশক্র কে 1__কাম, ক্রোধ, লোত, অসত্য তি ।*তিপ্ 

হা নাক 1 আশা /৮/ছুঃখের কারণ কি ?_মমতা ॥ ২১ ॥. রি 

: জআস্তশোভা কি 1-বিগ্যাবস্তা। প্রাণিগণের হিতকর-.কি 1 সত্য। কিকাধ্য 

করিলে 'াক্ষেপ করিতে হয় না শিব এবং শ্ীকফের অর্চনা করিলে হি 



০ কনঠাস্তি নাণে মনসো হি সিজন ক সর্ববথা নাস্তি তর বি ক্ষৌ। : 

_ শল্যং পরং কিং নিজনূর্ধতৈব, কে কে হাপাস্তা গুরুদেববৃদ্ধাঃ ॥২৩ 7 

 উপস্থিতে প্রাণহরে কৃততান্তে। কিমান কার্য্যং সুধিয়া প্রযততাৎ। 
_ ্বাক্কাক্মচিততৈঃ সুখদং বমস্ং। মুরারিপাদা প্ুদ্দচিত্তনঞ্চ ॥ ২৪ ॥ 

| ৃ কে দন্যবঃ সন্তি কুবাসনাধ্যাঃ, কঃ শোততে যঃ সদসি প্রবিদ্ধাঃ | 

| যাতেব কা বা স্থুধদা সুিগ্তা, কিমেধতে দানবশীৎ সুবিদ্যা॥ ২৫ 

কুতো হি-ভীতিঃ সততং বিধেয়া, লোকাপবাদাত্তবকাননাচ্চ। 
কে! বাতিবন্ধুঃ পিতবশ্চ কে বা, বিপৎসহায়ঃ পরিপালকা যে ॥ ২৬ ॥ 

বুদ্ধা ন বোধ্যং পরিশিষ্যতে কিং, শিবপ্রসাদং স্থখবোধরূপমূ। 

.. জ্ঞাতে তু কম্মিন বিদিতং জগৎ স্যাৎ সর্ধবাত্মকে ্রহ্মণি পুর্ণরূপে ॥ ২৭ ॥ 

কিংছুল্লভং সদৃগুরুরস্তি লোকে, সৎসঙ্গতিব্রক্গবিচারণা চ। 

ত্যাগো হি সর্বস্য শিবাজ্ুবোধঃ, কো! দুর্জয়ঃ সর্বজনৈর্্মনোজঃ ॥ ২৮ ॥ 

পশোঁঃ পশ্ডঃ কো ন করোতি ধর্মং প্রাচীনশাস্ত্রেইপি ন চাত্বোধঃ | 

কিন্তদ্িবস্তাতি সুধোঁপমং স্ত্রী, কে শত্রবে। মিত্রবদাত্বজাগ্যাঃ ॥ ২৯ ॥ 

কিসের বিনাশে মোক্ষ হয় ?__বিকারাত্মক মনের বিনাশে | কোথায় একে- 
বারে নির্ভয় হওয়া ষায় ?£_-বিমুক্তিতে । অতিশয় দুঃখ কি ?__নিজের মূর্খতা । 

কোন্ কোন্ ব্যক্তির সেবা কর কর্তব্য ?-_গুরু, দেব ও প্রাচীন ব্যক্তির ॥২৩॥ 

“আসন্নকাল উপস্থিত হইলে সুধী ব্যক্তির আশু কর্তব্য কি ?_ শরীর, যন 
এবং বাক্যের দ্বারা যমভয়বারণ স্খদ হবিপাদপদ্স ক্মরণ কর] কর্তব্য ॥ ২৪ ॥ 

কাহার! দস্থ্য ?__নিজ কুবাসনানিচয় | . সভাস্থলে শোভা পায় কে 1 

সদ্বিান্। জননীর ন্যায় স্ুখদায়িনী কে 1 _সুনিছ্যা"। কোন্ বন্ত দান করিলেও 

ক্ষয় হয় না1_সুবিছ্যা ॥ ২৫ ॥ 

রত কাহা হইতে ভীত হইবে 1 লোকনিন্দ৷ ও সংসারারণ্য হইতে । পরম 

উস্থুহদূ কে ?-__ বিপদৃকালে সাহাধ্য দ্রাতা। পিতা কাহারা1-_প্রতিপালকগণ॥২ 
কোন্ বোধ হইলে অন্যবোধের আবস্তক হয় না ?-শিবের প্রসন্নতারূপ 

 দিব্যস্খবোধ হইলে । কাহাকে জানিতে পারিলে জগৎসন্ন্ধীয় কিছুই অগো- 
ছর থাকে ৰঠ1--সর্ধাস্মাপূর্ণত্রঙ্গকে জানিতে পারিলে ॥ ২৭0 / 

: ৮ছুর্তি কি ?-সছৃগুরু, সাধূস্ ও বহ্ষবিচারণা । সর্বত্যা্রে হেতুকি 1 
স্বয়ং শিব" এই বোধ। সকলের পক্ষে দুর্জয় কি ?_কাম॥২৮1 

পণ্ড অপেক্ষা মহাপত্ড কে? যে ব্যক্তির আত্বজ্ঞান নাই/অথচ যে প্রাচীন- 



বিছ্যুক্ধলং কিং ধনযৌ, লং প পরং দর চি 
কং গতৈরপ্যনভির্ন কার্য্যং, কিং কিং বিধেয়ং মলিনং শবার্ড ॥৩০ ॥ 

অহনিশং কিং পরিচিন্তনীয়ং, সংসারমিথ্যাত্বশিবাত্মতন্বমূ। . 

কিং কর্থ যৎ প্রীতিকরং মুরারেঃ, কাস্থা। ন কার্ধ্যা সততং ভবানে৷ ॥৩৯ 
কণ্ঠ, গত। বা শ্রবণং গত। বা» প্রশ্নোভরাধ্যা মণিরত্বমালা। .. 

তনোতু মোদং বিছুষাং স্ুরম্যং, রমেশগৌরীশকথেব সম্ভঃ ॥ ৩২. .& 
মণিরত্রমাল। সমাগা ॥ 

স্পা 

| বিজ্ঞান-নৌকা | 

ও তপোবজ্ঞদানাদিতিঃ শুদ্ধবুদ্ধিবিরক্তো। নুপাদৌ পদে তুচ্ছবুদ্ধযা |; 
পরিত্যজ্য সর্ধং যদ্দাপ্পোতি তত্ব পরং ব্র্ধ নিত্যং তদ্দেবাহমস্মি ॥ ৯॥ 

শীল্ত্রযতে ধর্মানুষ্ঠানও করে না। কোন্ বিষ অমৃততুল্য বোধ হয় ?__রমণী। 

মিত্রবৎ শক্র কে ?_ পুত্র; কন্ঠ, জায়] প্রভৃতি ॥ ২৯ ॥ 

 চপলার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী কি 1__ধন, যৌবন এবং জীবন । সকল প্রকার দান 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কি? স্ুপাত্রে দান। কগ্াগত-প্রাণ হইলেও অকর্তব্য 

কি?_যাহাতে অধর্্ম হয়। “পাপী ব্যক্তির কর্তব্য কি?_-পতিতপাবন বিশ্ব- 

নাথের আরাধনা ॥ ৩০ ॥ | 

অহনিশি ধ্যে় কি?__সংসার অসত্য, শিবজ্ঞান সত্য উত্তম কর্ম কি? 
'যাহাতে স্্রুষ্ণ প্রীত হন। কিসের প্রতি সর্বদা অনাস্থা হইলে মঙ্গল ?- 

অনিত্য সংসারে ॥ ৩১ ॥ 

হরিকথা! বা শিবকথা। শুনিলে যেমন সদ্য আনন্দ বোধ হয়, সেইরূপ 

প্রশ্নোত্তরক্রমে কথিত এই “মণিরত্বমালা” কণ্ঠগত বা শ্রবণগত হইয়া সুধী- 

গণের সুরম্য আনন্দ উৎপাদন করুক ॥ ৩২॥ 

মণিরত্রমাল। রা ॥ 

কঃ তপ ও যজ্ঞদান্মদি ঘারা রঃ ও -রাজপদর ইন্ামিকে তুচ্ছ বিবেচন। 

করিয়া! আসক্তিহীন হইয়া! সমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক যে স্বরূপ-তবপদ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, লেই তৰপদন্বক্ূপ নিত্য পরব্র্মদেব আমি ॥ ১॥ 



রি ৪ নু সি রশান্তং সমারাধ্য ত্য বিচার বরূপদ। 
দাপ্রোতি' তং নিদিদযান্ত বিছা পরং রহম নিত্যং তদের বাহ ২ 
 ষদ্দানন্দকূপং প্রকাশত্বরূপং, নিরন্তপ্রপঞ্চ পরিচ্ছশূজষ 18 ৯ 

| অহত্রন্ম বৃত্যেকগম্যং তুরীয়ং, পরং ব্র্ম নিত্যং' তহেবোহসি1৩% 
(যদজানতো ভাঁতি বিশ্বং সমস্তং বিনঞটং স চাপি বদাত্মগ্রীবোধঃ | 
যনোবাগতীতং বিশুগ্ধং বিমুক্তং, পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমন্মি ॥ ৪| 

_নিষেধে ক্টৃতে নেতি নেতীতি বাক্যে, সমাধিস্থিতানাং যদাভাতি পর্ণ! 
অবস্থাত্রয়াতীতমদ্ৈতমেকং, পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্থি ৫ ॥ 
যদানন্দলেশৈঃ সদানন্দি বিশ্বং+ যদাতাতি সত্বে তদাভাতি সর্ব্যম্। 
যদালোচনে হেমমন্তৎ সমস্ত, পরং ব্রন্ম নিত্যং তদেবাহমশ্সি ॥ ৬ ॥ 

অনস্তং বিতুং সর্ঘবযোনিং নিরীহং, শিবসঙ্গহীনং যদোক্কারগম্যমূ। 
নিরাকারমত্যুজ্লং মৃত্যুহীনং পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমন্মি ॥ ৭ ॥ 

ভক্তি পূর্বক দয়ানু প্রশাস্ত ব্রহ্মনিষ্ট গুরুর আরাধনা, স্বরূপবিচার এবং 
নিদিধ্যাসন (ধ্যানের ) দ্বারা। বিদ্বান্ ব্যক্তি যে স্বরূপ ৮০০৮ হন, সেই 
তত্বত্বরূপ নিত্য পরব্রহ্মদেব আমি ॥-২।॥ 

_ ধিলি আনন্স্বরূপ স্বপ্রকাশ_্ধাহার অংশ কল্পনা করা যায় না, ধীহাকে 

জগতপ্রপঞ্চ স্পর্শ করিতে পারে না, যিনি জাগ্রৎ-স্বপ্র-সুযুপ্ত্যাদি তিন অবস্থার 

অতীত এবং "আমি ্রহ্ষ' এই একমাত্র তন্বরৃতি দ্বার! ধাহাকে প্রাপ্ত হওয়া 
যায়, সেই নিত্য পরব্রহ্মদেব আমি ॥ ৩॥ 

যে আত্মজ্ঞান অভাবে সমস্ত জগ র অস্তিত্ব ্তায়মান হয় এবং যে আত্ম- 
জ্ঞান উৎপন্ন হইলে জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি .হয় নাঁ, সেই আত্মজ্ঞানন্বরূপ 

(শুদ্ধ, মুক্ত, মন ও বাক্যের অতীত নিত্য পরত্দ্ষদেব আমি ॥৪ ॥ 

ইহা ব্রহ্ম নহে, ইহ! ব্রহ্ম নহে+ এইরূপ উপনিষদুক্ত নিষেধ নির্ধারণ দ্বারা 

কর্পদার্ধ-নির্ধারণকারী সমাধিমগ্ন খখিদিগের প্রঙ্ঞায় ষিনি ূর্ণরূপে প্রতীয়-” 
মান হয়েন, যিনি এক, অদ্বিতীয় এবং জাগ্রত, সপন সুযুপ্তি এই তিন অবস্থার 
জ্রীত, সেই শিত্য পরব্রহ্ষদেব আমি ॥ ৫8, | ্ 

|  স্বাহার আনন্দকণামাত্রে সমস্ত বিশ্ব আনন্দময়, যিনি 'আত্মায় াশিত, র্ 
হার সভায় সমস্ত প্রকাশ এবং যে স্থানে লমস্তই হেমমূয উচ্ছল যি, 

কিন নত বু এ এবং রর যোনি অথচ সর্চে্টারহিত শিব: নিঃস্ জার, 
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শখোতি বা মিতাৎ তি খোদ বেদপ্রযাণাৎ। 

-পরংব্রক্ষ নিত্যং তদেবাহমন্থি ॥ ৯ ॥ 

“ইতি 75 মিজরননাত ॥ 
টিনউশিটি ৩০০ টিসি 

হতামলক। 

কম্তং শিশো কস্ত কৃতোহসি স্তা, সা নাম তে নং কৃত, আগতোহাস: 
এতত্বদ বং মম সুপ্রসিদ্ধং, মত্গীতয়ে প্রীতিবিবর্ধনোইসি ॥ ১॥ 

। নাহং মন্থষ্যো নচ দেবষক্ষৌ, ন ব্রান্মণক্ষত্রিয়বৈশ্তশূদ্রাঃ | 
এরা রহা রা তিক্ষুর্ন চাহং নিজবোধরূপঃ ॥ ২। 

_ নিমিত্ং মনশ্ক্ষুরাদি প্রবৃতৌ, নিরস্তাখিলোপাধিরাকাশকল্পঃ |. 
রবিলেশকচেৈষ্টানিমিত্তং যথায়ং স নিত্যোপলকিনবরূপোহহ্মাস্থা ॥ ৩ 

যিনি ওক্কার (প্রণবের) গম্য, নিরাকার, অতিশয় উচ্ছল ও মৃত্যুহীন 

সেই নিত্য. পরত্রহ্ষদেব আমি ॥ ৭॥ . 
[যে আনন্দসাগরে সিদ্ধপুরুষগণ নিমগ্ন হইলে বীহারপ্রভায় এই অন্ভুত 
অবিগ্যাবিলাসপ্রপঞ্চ প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না, সেই নিত্য পরত্রহ্মদেব আমি ॥ ৮ ॥ 

স্বরূপ অনুসন্ধানে যিনি তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থবস্থ- প্রাপ্ত, আর যে মনুষ্য 

সাদরে ও ভক্তিপূর্ববক ইহা পাঠ করেন এবং নিত্য বিষ্ণুরত-চিত্তে বণ করেন, 
তিনিও বিষ্ুম্বরূপ হন, ইহা বেদের প্রমাঁণ। আমিই সেই নিত্য পরক্স্থরূপ ৯1 

_ বিজ্ঞাননৌকা সমাপ্ত |. 

: শিশো চুদি কে? কাহার পুর কোথায় বাইজেছ। 1 তোমার লাম 
কি? কোথা হইতে আসিতেছ ? ইহা সুস্পষ্ট বলিয়া আমাকে সন্ত কর" 
তাষাকে দেখিয়া আমার অতিশয় আনন্দ হইতেছে ॥১॥... * 
আমি মনুত্য, দেবতা,কিংবা ষক্ষ নহি) ব্রাঙ্ষণ,ক্ষত্রিয়,বৈহ কি বা শূত্র নহি? 
ডা ৃ গৃহ বানপ্রস্থ কিংবা ভিক্ষুকও নহি; আমি নিজবোধস্বরূপ (আত্ম) ॥২॥ 

টা যেন লোকের কারণ, সেইরপ বিনি মন ও চছ প্তৃতি ই 



উহ  শ্রাচর্তের রমলা । 

মগ ্বনিতযবোধস্বরপং। মনশ্চ্ষুরাদীন্যবোধাত্বকানি ৷ 

প্রবর্তন আশ্রিত্য নি্ষম্পমেকং। স নিত্যোপলবিস্বরপোইহমাত্মা ॥ ৪ ॥ 

,  সুখাভাসকো দর্পণে বৃশ্তমানো, মুখত্বাৎ পৃথকৃত্ধেন নৈবান্তি জাতু। 

.. চিদাভাসকো। ধীধু জীবোধ্পি তথ্বৎ+স নিতে ত্যাপলব্বিত্বরূপোহহমাম্
থ ॥ ৫ ॥ 

... থা দর্পণাভাব আভাসহানৌ, মুখং বিদ্যাতে কল্পনাহীনমেকমূ। 

তথ ধীবিয়োগে নিরাতাসকো ঘঃ, স নিত্যোপলব্বিস্বরূগোইহমা্মা ॥ ৬ ॥ 

 মনশ্তক্ষুরাদের্বিমুক্তঃ স্বয়ং যো, ম মনশ্চ্ষুরংদে্দুস্চক্ষুরাদিঃ | 

শেনশ্চক্ষুরাদেরগম্যস্বরূপঃ, স নিত্যোপলবিস্বরূপোইহমাত্মা ॥৭॥ 

'য একে! বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ) প্রকাশন্বরূপোইপি নানেব ধীষু। 

শরাবোর্দকস্থো যথা তান্ুরেকঃ, স নিত্যোপলকিিস্বরূপোইহমাত্মা ॥ ৮॥ 

. যথানেকচক্ষুঃপ্রকাশে!। রবিন? ক্রমেণ প্রকাশীকরোতি প্রকাশ্তমূ। 

. অনেকা ধিয়ো যস্তথৈকপ্রবোধং, স নিত্যোপলব্িষ্বরূপোহহমাত্ম ॥ ৯ ॥ 

হের পরিকর, সবদ্রকার উপাধিহীন ও আকাশতুলা, আনি সেই 
'নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ৩॥ 

অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় নিত্যজ্ঞান ধাহার স্বরূপ, যিনি নিশ্চল ও অদ্িতীয়, 

ধাহাকে আশ্রয় করিয়। জড়প্রকৃতি মন ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নগণ নিজ নিজ 

কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হয়, আমি সেই নিত্যঙ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ৪ ॥ 

দর্পণে দৃশ্ঠমান মুখপ্রতিবিষ্ব যেমন প্ররুত মুখ হইতে পৃথক্ বস্ত নহে; 

সেইরপ বুদ্ধিদর্পণে যে আত্মপ্রতিবিষ্বরূপ আতাস জীব নামে কথিত, তিনিও 

ব্রঙ্গ হইতে পৃথক্ নহেন ; আমি সেই নিত্যজঙ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥৫ ॥ 

যেমন দর্পণাভাঁবে প্রতিবিদ্বাভাব হইলে কেবল কল্পনাহীন মুখই থাকে, 
সেইরূপ বুদ্ধির অভাবে যিনি আভাসহীন হইয়া! বিদ্বান থাকেন, আমি সেই 

নিতাজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ৬॥ ্ 

মন ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দিয়শূন্য হইলেও যিনি মনের মন,চক্ষুর চক্ষু এবং যন 

ও চক্ষু প্রত্ৃতি ইন্ত্রয়গণের অগম্য, আমি সেই'নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আজ! ॥৭|. 

যে অদ্বিতীয় পদার্থ নির্খল-চিতে স্বয়ং প্রকাশিত হয়, নানাপাত্রস্থিত জলে 
প্রতিৰ্বিঘিত হৃর্য্যের ন্যায় যে. 25558 

প্রতীয়মান-হয়, আমি সেই নিত্যজানন্বরূপ আত্মা ॥৮॥* 
্  বহুচ্ুঃপ্রকাশক ূর্ষ্যর যুগপৎ বহিজগগত্প্রকাশের ন্যায় যিনি এক রা 

একদা] 
বদি প্রকাশিত বা উ্ভানিত করেন,আমি সেই নিতাজানরপনযাবা |৯॥ 



এ বিবস্বৎ-প্রভাতং যথা রূপমক্ষং গ্রগৃহাতি না ভাতমেবং বিবস্বান্। 
তথা ভাত আভাসয়ত্যক্ষমেকঃ, স নিত্যোপল্বিস্বরূপোইহমান্বা ॥ ১০॥ 

যথা হুর্য্য একোইপ্দুনেকশ্চলাসু, সথিবাস্বপ্যনস্বশ্বিভাব্াম্বরূপঃ | 
চলাস্ু প্রতিন্নান্ ধীঘেক এবং, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহহমায্মা ॥ ১১ ॥ 
ঘনাচ্ছনদৃষ্ির্ঘনাচ্ছবরমর্কং, যথা নিশ্রতং মন্যাতে যাতি মুঢঃ। 
তথা বদ্ধবন্তাতি যে। মৃদ্দৃষ্টেঃ, স নিত্যোপলবিস্ববূপোইহমাআ] | ১২ ॥ 
সমস্তেঘু বন্তঘনুক্াতমেকং, সমস্তানি বস্ত,নি ষন্্ স্পশস্তি। 

বিয়দ্ধৎ সদ। শুদ্ধমচ্ছস্ব রূপং, স নিত্যোপলন্বিত্বরূপোইহমাত্মা ॥ ১৩। * 
 উপাধো যথা তেদতা সম্মণীনাং, তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেষু তেইপি। 

যথা চন্দ্রকাণাং জলে চঞ্চলত্বং, তথ। চঞ্চলত্বং তবাপীহ বিষে | ১৪ ॥ 
ইতি হস্তামলকম্ ॥ 

টি 
পপসপপপসপল 

যেমন চক্ষ স্র্যাযালোকে প্রকাশিত হইয়া রূপ গ্রহণ করে, সেইরূপ স্কুর্য্য 

ধীহার জ্যোতিতে প্রকাশিত হইয়া চক্ষুকে প্রকাশ করেন, আমি সেই নিতা- 

জ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ১০ ॥ | 

এক, স্্যা-প্রতিবিষ্ব যেরূপ স্থির ও চঞ্চলতেদে বহুবিধ জলোদরে বিভিন্ন- 

রূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ যিনি স্থির ও চঞ্চলভেদে বহুবিধ বুদ্ধিতে বহুরূপে 

প্রতীয়মান হয়েন, আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ১১ ॥ 

অতি মৃঢ় ব্যক্তি মেঘাচ্ছন্ন হইয়া যেমন কু্্যকে মেঘাচ্ছন্ন ও প্রভাহীন মনে 
করে, সেইরূপ ধাহাকে মৃঢদৃষ্টি ব্যক্তিগণ বদ্ধের স্টায় বোধ করে, আমি সেই 
নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ১২ ॥ 

একমাত্র যিনি সমস্ত বস্ততে অনুবিদ্ধ, সমস্ত বন্তই ধাহাকে স্প্শ করিতে 

পারে না, ঘিনি আকাশের নায় সর্বদা শুদ্ধ ও স্বচ্ছস্বরপ, আমি সেই নিত্য- 

জ্ঞানন্বরূপ আত্মা ॥ ১৩ ॥ 

যেমন বিশুদ্ধ স্কটিকাদি মণি, সন্পিহিত ভিন্নবর্ণ বন্তর আভা দ্বারা রঞ্জিত 
বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি দ্বারা তোমারও তেদ কল্পিত হয়। 

যেমন জলে চন্দ্রের চঞ্চলতা, সেইরূপ ু দ্ধিভেদে হে চিহানি। 1 তোমারও, 
চাঞ্চল্য প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ১৪ || 

জ্ম্তামলক সমাপ্ত হি 



বেদাস্তৰ কাহারো, তিক্ষাননমাত্রেণ চতুষট্তঃ। 

. অশোকমন্তঃকরণে চরস্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ ॥ ১॥ 
_ মুলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ, পাণিঘবয়ং ভোক্তুঅমন্যস্তঃ। 

_ কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়্তঃ, কৌপীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ] ২| 

্বানন্মভাবে পরিতুষ্টমস্ত, সুশাস্তসর্কেন্টিয়ববৃতিমন্তঃ। 

অহনিশং ব্রজনুখে রমস্তঃ, কৌগীনবস্তঃ খু ভাগ্যবস্তঃ ॥ ৩ 
দেহাদ্িতাবং পরিবর্তয়স্তঃ, স্বাকানমাত্বষ্যবলোকয়স্তঃ | মি ূ 

নাস্তং ন মধ্যং ন বহিঃ ন্মরত্তঃ; কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ ॥ ৪। 

বেদাস্তশাস্ত্রোক্ত বাক্যে ষাহারা প্রতিনিয়ত গীত প্রদর্শন করিয়া, থাকেন 
_. এবং ষাহার! তিক্ষাল্ধ অন্নেই পরিতৃপ্ত হন, বীহারা শোৌকবিকারবিহীন, 

ৰা ধা বিশুদ্ধচিত্তে নিয়ত বিচরণ করেন, বেশভূষাপরিশূন্য সেই নিগার 
পুরুষেরাই তাগ্যবান্, হইাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১॥ 

বৃক্ষের মূলমাত্র ধাহাদিগের আশ্রয়স্থল,ঈীহাদিগের হস্ততবয় কেবল তোজ্যবস্ত 

আহরণের জন্য নহে, কীথার ন্যায় ধাহার! বিল[স-লক্ীকে দ্বণা করেন, এইরূপ 

 একৌগীনধারী পুরুষেরা নিশ্চয় ভাগ্যবানূ.বলিয়! অভিহিত হন ॥ ২॥ 
ৃ স্বকীয় হদয়ের আনন্দই বহার! সদাকাল পরিতৃপ্ত হইয়া রহিয়াছেন;ধাহাদের 
 দুইজিয়ততিসমূহ ্ রশাস্ততাবে সংস্থিত, দিবানিশি ধীহারা বরহ্ষন্থখে রমণ, করিতে- 
নইলে, কৌপীনধারী ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান্ বলিয়া অভিহিত হন॥ ও ॥ 

শ্রীর এবং, ইনরিমাদিবিধয ্বহারা পরিবর্তন করিয়া থাকেন, ্বকীয় 

শাকছােই ধাহারা পরমার র্শনলাত করেন, ধাহারা কি. শেষ )কি টা 
কি বাহির কিছুই চিন্তা করেন না, ঈদৃশ কৌপীনধারী পের! নিই ভাগ 
এরা র বলিয়া অভিহিত হন, ৪ ৪৪ 



& মাহং দেহো নেজিয়াং তর, নাহস্কারঃ প্রাবর্গে নবুদ্ধিঃ 

দ্বারাপত্য-ক্ষেত্র-বিভতাদি দূরে, সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগাস্মা শি) (১॥ 
৮ রজ্ুজ্ঞানাভ্তাতি রজ্ু্যথাহিঃ, স্বাস্মজ্ঞানাদাত্মনো। জীবক্তাবঃ । 

সআত্তোক্ত্য। হি ত্রাত্তিনাশে স রঙ্জুজাঁবে! নাহং দেশিকোক্ত্যা শিবোহহম্ ॥২। 

পবিত্র ব্রন্মনামের অক্ষর ধাহারা! প্রতিনিয়ত উচ্চারণ করেন,“আমিই ব্রহ্ম”, 
ইহাই ধাহার। প্রতিনিয়ত চিন্তা করেন, ধাহারা তিক্ষালন্ধ বন্ত ভোজন করিয়া 
জীবনযাপন করেন এবং সকল দিক্ পরিভ্রমণ করেন, ঈ্বুশ কৌপীনধারী পুকু- 
বের নিশ্চয়ই তাগ্যবান্ বলিয়া অভিহিত ॥ ৫ ॥ 

কৌপীনপঞ্চক সমাপ্ত ॥ 

আমি শরীর নহি; দর্শন, শ্রবণ, ভ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ ইত্যাদি ইন্জিয়ে 
কার্ষ্য অথবা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকৃ রস্ৃতি ইন্রিয় নহি ;৪আমি অহ. 
সবার অথবা প্রাণ অপান, ব্যান, উদ্ান, সমান প্রভৃতি পঞ্চবিধ বাছুও নহি 
এবং বুদ্ধিও নহি । দারা, ক্ষেত্র, বি ইত্যাদি দুরে থাকুক, সকলের সাক্ষী যে 

 নিত্যপদার্থ প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ যিনি জীবাস্মার সহিত মিলিত হইয়াছেন, | 
সেই পরমাত্মাই আমি ॥১1 রঃ ২ 

অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে যেমন স্পজ্ঞান হইয়া থাকে, লিপ স টি চু 
 পরমায্াতেও মানবগণের জীবতাব -ববিয়া . ্রাস্তি জন্মে । জানী লোকের 
উপদেশে সরপযাতি বিন হইলে হু কার মা বোধ থাকে 

. নাঃ রজ্ছু বলিয়াই , বশান্্ীদিগের উপদেশ পাইয়া অজ্ঞান 
রাহিত হইলে মা চ ষিজীব নহি অর্থাৎ আমি সেই. ম বলঙ্বরূপ প্রযায়। 

নিয়া [জীবের জান জনে 1২. 
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মজে নাস কিন্তীহ বিশ্বং সত্যং রং বস্তত মায়োপক৯গ্রম | 
স্তর্ভীসমানত্ত তুল্যং, মধ্যদ্বৈতে ভাতি তন্মাচ্ছিবোহহম্ ॥ ৩॥ 

মভাতীদং বিহবযাত্বস্যসত্যৎ, 'সত্যজ্ঞানানন্দরূপে বিযোহাৎ। 
পরনিলামোহাৎ ্বপ্নবত্তনন সত্যং, শুদ্ধঃ পৃর্ণো নিত্য একঃ শিবোইহম্ ॥ ৪ 

/ মাহং জাতো ন প্রবৃদ্ধো ন নষ্টো, দেহস্যোক্তাঃ প্রাকৃতাঃ সর্ববধন্বাঃ। 

- কর্তৃতাদি চিন্মস্াসতি নাহঙ্কারট্তৈব হাত্নো মে শিবোইহম্ ॥ ৫ ॥ 

' নাহং দেহে! জন্ম মৃত্যুঃ কুতে। মে, নাহং প্রাণঃ ক্ষুৎপিপাঁসা কুতো মে। 

নাহং চিত্তং শোকমোহো' কুতে| মে, নাহং কর্তী বন্ধমোক্ষৌ কুতো মে ॥৬ 

ইতি পরমহংসপরিব্রীজকা চার্ধ্য-শ্রীমচ্ছঙ্করতগবদ্বিরচিতং আত্মষট কম্ ॥ 

এ বিশ্বসংসার আম হইতে অন্য আর কিছুই নহে । বাহিরে নানাবিধ বন্ধ 

দেখিতে পাওয়া যাঁয় সত্য, কিন্তু তৎসমুদায় কেবল দর্পণান্তর্গত প্রতিবিষ্বের 
ম্যায় মায়াকল্সিত বলিষ্বা জানিবে। একমাত্র অধৈতম্বূপ আমাতেই সেই 
সকল অদ্বৈত পদার্থ প্রকাশিত হইয়! রহিয়াছে ; অতএব আমিই সেই মঙ্গল- 

স্বন্ধপ পরমাত্মা! ॥ ৩ ॥ | 

যে প্রকার নিপ্রিত অবস্থায় অজ্ঞানতা হেতু নানাবিধ অসত্য পদদার্থও 
সত্য বলিয়া! প্রতীত হয়, তন্্রপ মায়াময় বিশ্বসংসার' সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ 
পরমাত্মাতে সত্যবন্ত বলিয়া প্রকাশিত হইতেছে। ফলতঃ মোহাদিপরিশূন্ঠ 
হইলে একমাত্র পরমাত্্রাই সত্য পদার্থ, এই জ্ঞান হয়; সুতরাং তিনি আমা, 
হইতে অভিন্ন-প্রযুক্ত আমিই সেই শুদ্ধ-পূর্ণ, একমাত্র মঙ্গলম্বরূপ পরমাস্মা ॥ ৪ ॥ 

আমি যখন জন্ম লই নাইন্কিংব' বৃদ্ধও নই এবং বিনষ&ও হইব না, কেন 
না, জনম, মৃত্যু, জরা এই তিনই দেহের পক্ষে 'সংঘটন হয়, ইহাকে দেহের, 
রার্কতিক ধর্ম বলা যায়। সমুদায় কর্তৃত্বাদি শক্তি কেবল চিন্ময় আত্মাতে 
বিগ্বমান আছে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। জীবত্বরূপ অহঙ্কারের তই সকল 
নাই? আত্মার এ সকল শক্তি আছে; অতএব জীবত্বত্রমের বিনাশ হইলে- 

'আবিই সেই মঙ্গল্বরূপ পরমাস্থা, এইরূপ জানের উদয় হইয়া থাকে 1৫॥ 
 *আমি দেহ অর্থাৎ শরীর নহি? অন্তএব আমার জন্ম অথবা ত্য কি প্রকারে 

টি হইতে পারে? আমি প্রাণও নহিঃসতরাং আমার ্ষুধা-তৃষ্ণা কি প্রকারে 
শা ॥ আমি চিত্ত নহি,সুৃতরাং ং আমার শোক-তাপ*মোহাদি ধাকি 

ক্ডাও নহি, স্তরাং আমার বন বা মোক্ষ কোথায় 



8১ বগম রা াজানং যতো ভবেৎ। 
যাই মুতিসিদ্কনে॥ 

১ ১. মা 

নিত্য রা কারোর . 
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টার াহিযহায ৬ 

 একবারমাত্র শ্রবণ করিলে যাহা হইতে ব্রহ্মজানলাত হয়, ২ সকলের 
সিদ্ধির নিমিত্ত সেই ব্রন্বনামাবলী-মাল। কহিতেছি 07-.1 

আমি সঙ্গরহিত, নিলিপ্ত ও সন্দেহহীন, 'আমি সি ন 
আমিই অহংপদবাচ্য অনয বক্ষ /২॥ 8, 
আমি নিত্য-শুদ্বতাব ও বিমুত; আমি নিরাকার'ও ৭ অব্যয় শখ প্র 

আননস্বরূপ এবং আমিই অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ন্ধ ॥৩ 8. | 
আমি নিত্য ও অনিন্দনীয় আমি মিরটুকার ও. নি 

ও অহংগদবাচয ষয়রহিউ নম ॥ ৪)... 

. আমি অ্-চৈতরষরপঠ, শা ২ আত্মার 

সি কাশ আ মা ্ টু জি সা ০ ৯ 
ননস্বরূপ অহংপদবাচ্য অব্যয় ক্ষ 188. 



১৮.  শক্করাচার্ঠের ্রস্থমালা। 
্রপৌহহং শান্তোহহং ্রকতেঃ পরঃ। ূ 

উন্বাভীতঃ পরায়াহং মধ্যাভীতঃ পরঃ শিবঃ। 

মায়াতীতঃ পরং জ্যোতিরহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৮॥. 

নামরূপব্যতীতোহহং চিদাকারোইহমচ্যুতঃ। 

সুখপ্রকাশরূপোইহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৯ ॥ 

মায়! তৎকার্ধযদেহাদির্মম নান্ত্যেব সর্ববদ]। 

স্বপ্রকাশৈকরূপোইহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১* ॥ 

গুণত্রয়ব্যতীতোহহং ব্রন্গাদীনাঞ্চ সাক্ষ্যহয্। 

অনস্তানন্দরূপোইহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১৯ ॥ 

অন্তর্ধামিস্বরূপোইহং কুটস্থঃ সর্বগোইন্য্যহৃম্। 

পরমানন্মরূপোইহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১২॥ 

হবন্বাদিসাক্ষিরূপোইহমচলোহহং সদোদিতঃ। 
সব্ধরূপস্বূপোইহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১৩॥ 

আমি নিত্যানন্বস্বরূপ, আমি শান্ত ও প্রকৃতির পর, আমি প্রত্যকৃটৈতন্য- 
স্বরূপ ও আমিই অহংপদবাচ্য অব্যয় (ক্ষয়রহিত ) ব্রহ্ম ॥ ৭ 

আমি তত্বাতীত পরযাত্মা, মধ্যভাবরহিত, প্রধান ও শিবন্বরূপ এবং আমিই 

মায়াতীত পরমজ্যোতিঃস্বরূপ অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ৮ | 

আমি নাম ও রূপহীন চিদাকার (জ্ঞানমৃত্তি), আমি অচ্যুত এবং আমিই 
সুখপ্রকাশ্বরূপ অহংপদ্দবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ১॥ 

আমার মায়। ও মায়ার কাধ্য দেহ প্রভৃতি নাই, আমিই সরান বপ্কাশ- | 

স্বরূপ অহংপদবাচ্য কষয়রহিত রঙ্গ ॥ ১০.॥ | 

আমি ত্রিগুণাতীত, ব্রপ্ধাদি দেবগণেরও সাক্ষিত্বর্ূপ এবং শামি অনস্তা- 
_ জন্থন্বরূপ অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত আদ্গ ॥ ১১। 

আহি অন্তর্ামিস্বরপ, কৃটস্থ ও সর্বগ্ত এবং ই পরমনলরপ ৬ 
আমিই অহংগদবাচা কষরহিত সব ॥ ১২॥ 

1. আমি হন্যাদি (হু ও দুঃখ, শীত ও গ্রীন্ম ইত্যাদি পদের সান, 
এ আনি নিন 'নিত্যোদিত এবং আমিই হারা ও শা ইজা 
: ্বাচ্য ক্ষপ্রহিত'রক্ষ ॥ ১৩॥ ই 



নিফলোইহং শিক্কিযোহহং4 রাকা চ সনাতনঃ | 

ৰ অক্ষরস্বন্ূপশ্চাহযহমেবাহমব্যর়ঃ ॥ ১৪ ॥ 

প্রজ্ঞানঘন এবাছুং বিজ্ঞানঘন এব চ | 

 অকর্তাহমভোক্তাহমহমেবাহমব্যয়ঃ॥ ১৫ ॥ 

নিরাধারস্বরূপোই্হং সুর্বাধারোহহমেব চ । 
আত্মকামস্বরূপোহহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১৬ 

তাপত্রয়বিযুক্তোইহং দেহত্রয়বিলক্ষণঃ। রর 
অবস্থাত্রয়সাক্ষ্যন্মি অহমেবাহমব্যয়ঃ | ১৭ ॥ 

দৃগদুগ্তাদিপদার্ধোহস্তি পরস্পরবিলক্ষণঃ। 
দৃগ বর্গ দৃশ্ঠ। মায়েতি সর্ববেদান্তডিগিমঃ ॥ ১৮ ॥ 
ঘটকুড্যাদিকং সর্বং মৃত্তিকামাত্রমেব হি। . 
তথবদূত্রহ্ষ জগৎ সর্ববমিতি বেদান্তডিপ্ডিমঃ ॥ ৯৯ ॥ 
অহং সাক্ষীতি যে! বিদ্যাদুবিবিচ্যৈব পুনঃ পুনঃ | 

স এব যুক্তো বিদ্বান্ স ইতি বেদাত্তভিত্ডিমঃ | ২ | 

আমি নিষ্ধল, আমি ক্রিয়াহীন, আমি সকলের আত্মা ও সনাতন এবং 

আর্মিই অক্ষরস্বরূপ অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্গ ॥ ১৪ ॥ | | 

আমি ঘনজ্ঞান ও ঘনবিজ্ঞানস্বরূপ, আমি অকর্তা ও অতো্তা এবং আমিই 
অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম 1১৫ ॥ | 
রি নিরাধারস্বরূপ, আমিই সকলের আধার, আমিই ানমকাম্রপ 
বং আমিই অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ধ ॥ ১৬ ॥ | 

' তাপত্রয়-( আধ্যাত্মিক, শাধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ) বির. ও 
দেহত্রয়- স্কুল, হুক্্ন ও কারণ) বিষমুক্ত এবং আমিই অবস্থাত্রয়ের (জাগ্রৎ? 
জাগি পলি ১৭ 

দৃক্ ও দৃশ্থ প্রভৃতি পদার্থসকল পরস্পর বিভিরন্বরূপ। : দক মহা 
সায়া, ইহাই সকল বেদাস্তশান্ত্রের ঘোষণা (বাজ্মতিপ্রায়) ॥ ১৮... : 

ঘট ও কুভ্য প্রভৃতি সমন্তই মৃত্তিকামান্র । উনার মস্ত জগত্/এক 
স্রদ্ধমাত্র, ইহাই সকল বেদান্তশান্্ের অভিপ্রায় ॥ ১৯৪ 

ব্যক্তি পুনং পুন পর্যযালো বির 

সতে পারেন, তিনিই মুক্ত তানি এবং-িদদিই 

নর রিপার ॥ ২০ ॥ 



রর র্ঘ শব ভলচছান্রমিতি সি 7 ২ ২১ ॥ 

১ ন্ত্জাতিব ির্জেযাতিঃ রত্যকৃজ্যোতিঃ রপ।.. | 
১ /জাতিরাজআজাতিঃ শিবোহঙ্্যহম্ ॥ ২২ ॥ | 

; ইতি গর্ব ্নায়াবশী-মালা 

রর নিবাস ক | 
টু 

্ মনোবৃদধাহ্কারচিতাদি নাহং ন রো; ন্ নিব! নচ ্ লীণদেক্রন | 

নট ব্যোষ তৃমির্ন তেজে! ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥ 

অহ প্রাণসংজঞো৷ ন চ পঞ্চবামুর্ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পর্চকোযাঃ। 

ন বাক্যানি পাদো ন চোপন্থপায়শ্চদানন্দরূপঃ শিরোইহং শিবোইহম্ 1২1 

রুপ ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখ, ন অন্ন তীর্থ ন বেদা ন যক্ঞাঃ | 
র্ হু ভোজনং নৈব তোজ্যং ন ভোক্তা,চিদানন্দরূপঃ শিবোহ্হং শিবোহহম্।৩। 

| বন্ধই সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবই ব্রহ্ম; আর কেহ নহে, ইহাই সংশান্, 

এইটিই সকল বেদাত্তশাস্ত্রে ঘোবণা ॥ ২১। রা 
“.. আঁমি সকলের অন্তঃস্থ তেজংন্বরূপ, বহিস্থ তৈজ্ারপ পরাৎপর ূ ্তসথ 

ূ তেজংস্বরূপ, জ্যোতির জ্যোতিঃসবরূপ, স্বয়-জ্যোতি্বরূপ, আত্মজ্যোতিঃস্বরূপ 
রি ও  শিব্রণ 1 ২২। ূ 

১৫ 

ক 

আমি অন শুদ্ধিঃ স্অহন্গার, রি নিজ নাসিকা, চক্ষু, আকাশ) ভু 

জর কিং, টা নহি) আহি 'জ্ঞান-ও আঁদঙ্দস্বরূপ শিব, আমি ৮৮ ঘা 

৫ ১ সুখ সুই; ্্ত্ জীব বের, খজ (ভোজন; তোর কিবা 

তোক্ষণও লহি, আমি জান ও আনন্দশ্বরপ শিব | ৩॥. 



নমে বেষরাঙ্খো। ন্ মে ।লোতখোকো, মো নৈব যে? রা নং 

ন ধর্দো ন চার্থো। নকাযো-ন মোক্ষশ্চি নন্দরূপঃ শিবোইহং শিবোংহৰ ॥৪॥, 
ন মৃত্যুর্ন শক্কা ন যে জাতিতেদাঃ, পিতা দৈর মে. নৈব খাতা, নজন্ম। 

রন বনর্ন মিত্র গুরুর্নৈব শিশ্যশ্চিদানন্দন্ূপঃ শিবোহ্হ ২ শিবোহহম্ &৫ ॥. 

হং নিবিকল্পো নিরাকাররূপো, বিভূ টা সর্বত্র সর্কেকিয়াণায়।.. 
ন বা বন্ধনং নৈবৈ মুক্তি ভীতিসচধাননপঃ শিবোইহং শিবোইহম্ ॥ ৬ ॥ 

ইতি পরমহংস বত নিাপট॥ | 

তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শাস্তানাং বীতরাগিণাম্। 

: মুযুক্ষুণামপেক্ষোত্যমাত্মবোধো বিধীয়তে ॥ ১৪ 
_ বোধোইনসাধনেত্যো হি সাক্ষান্মোক্ষিকসাধনমূ। 

_ পাকম্ত বহ্ছিবজ-্ঞানং বিনা মোক্ষো ন সিধ্যতি ॥২॥ 

আহার হে, রাগ, লোভ: মোহ, মদ,'যাৎসর্্যতাবও নাই, চা লাখ 

কিংবা মোক্ষও নাই; আমি চিদানন্দন্বরূপ শিব ॥ ৪ ॥ | 

আমার মৃত্যু শক্ষ।, জাতিতেদ, পিতা যাতাঁ জন্ম; বন্ধু; সবত্যু ছি ত্র 
কিংবা শিষ্য কিছুই নাই ; আমি চিদানন্দস্বরূপ শিব ॥ ৫ ॥ 

আমি. নির্বিকক্প, নিরাকার, নকল ইন্জরিয়ের বিভু সর্বব্যাপী । আমার 
বন্ধন, মুক্তি কিংবা ভয় কিছুই নাই? আমি চিদানদব্পপ শিব ॥ ৬॥ 

নির্াধটক মা । 



বিদ্ভাইবিদ্ধ ত্য তসতি সক্দবৎ, ॥৩॥ 

পরিষ্ি ইবাঙ্গানাতরাশে সতি কেবলঃ। " 

” স্বয়ং প্রকাশতে হাসা ম্বোপায়ে২ংশুমানিব ॥ ৪ ॥ 

, অজ্ঞানকবুষং জীবং জানাভ্যাসাতিনির্্লমূ | 

কতা জানং ্ যং নশ্তেজ্জলং কতকরেণুবৎ ॥ ৫ ॥. 

সংসারঃ সপ্নতূল্যো হি রাঁগঘেবাদিসঙ্ুলঃ | 

 স্বকালে সত্যবস্ভাতি. প্রবোধেইসত্যবদূতবেৎ ॥ ৬ ॥ 

-_ পা শশী 
লা
রা
 

রন্ধন করিবার জন্য পাকপাত্র, কাষ্ঠ, জল ইত্যাদি বহুবিধ প্রয়োজনীয় 

পদার্থের আবপ্তর হইলেও অগ্নি যেমন রন্ধনের প্রধান,সাঁধন, সেইরূপ. অন্যান্য 

কারণ থাকিলেও আত্মজ্ঞান বিনা মোক্ষলাত ঘটে না | ২। 

| ( অবিদ্তা এবং কর্শ এই উভয়ে কোন বিরোধ নাই, সুতরাং অবিরোধিতা 

হেতু কর কখনও ) অবিদ্ভাকে নাশ করিতে সক্ষম হয় না; কিন্ত আলোক 

যেমন অন্ধকারকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ বিদ্ভা অবিদ্ধাকে চিনির 

থাকে ॥৬॥ 

(দিবাকরের কিরণ জা থণ্ড 

খণ্তরূপে দৃশ্তমান হয়) মেঘমণ্ডল স্থানাস্তরিত হইলে হৃর্ধ্যরশ্মি যেমন অখগ্ুরূপে 
ৃষ্ট হইতে থাকে, সেইরূপ জীবের অবিদ্া৷ অর্থাৎ অজ্ঞানতার বিনাশ হইলে 
দেই উপাধিশুন্ত পরমাত্মা স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হন ॥ ৪ ॥ 

, যে প্রকার, নির্মলীবীজের রেণু মলিনজলের মালিন্সমুদয় বিনষ্ট করিয়া! 
গম্চাৎ আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তন্ররপ - জ্ঞানাভ্যাসহেতু অজ্ঞানকলুষরূপ 

 শীবাততিকে বিনষ্ করিয়া আত্মতনকে বিশেনপেনির্ধন করত জ্ঞানরপা 
নর &.. 

- বাগ, দবেষ ইত্যাদি ( অসৎপ্রবৃততিসন্থুল ) এই সংসার স্বপ্নের তায় (অলীক), 
7 (কেদলা), ্বপ্নাবস্থার ঘটনাগুলি কেবল স্বকঃলে (স্বপ্লাবন্থাতেই ) সত্য 
- বঙলিঠা প্রাজীত. হয়, জাগ্রত; হইলেই অসত্যবৎ গ্রতীত হইয়া থাকে অর্থৎ 
জোহা ক উট পারা ঘায়, লেই প্রকার বে বসার গত 

টপ নি 

রা আই. 5 
ক 



বব রা পতি ডিক রব: ৬ 
যাবনর জায়তে বর্গ সর্বাধিঠানমন্থ়ম॥ ৭0. ঠা 

_ সঙগিদাতবনতথঙাতে নিতে বিক্কৌ বিকরিতাঁঃ।.  / 
ব্যক্তয়ো বিবিধাঃ রব হাটকে কটকাদিবৎ ৮ (১/ « উস 

যথাকাশো! হবীকেশো নানোপাধিগতো বিভূঃ। : (81 দই 
২ ১৯৪৫৮ | তত্তেদাদৃতিনবন্তাতি তন্নাশাদেকবস্তবেৎ॥ ৯ ॥. 

/নানোপাধিবশ্াদেব জাতিনামাশ্রয়াদয়ঃ। 
আত্বন্তারোপিতাস্তোযে রসবর্ণাদি-ভেদবৎ ॥ ১৯৭ 

পঞ্ধীকুতমহাভূতসম্ভবং কশ্মসঞ্চিতমূ। 

শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়তনমূচ্যতে ॥ ১১। 

, যে প্রকার বিশ্ৃকে রূপা বলিয়া ভ্রম জ্মিলে যে পর্যন্ত ঝিনুকের জ্ঞান ন! 
জন্মে,তাবৎকাল তাহার শুক্তিতে রূপাঁবোধ থাকিয়া যায় এবং ঝিন্থুকের জ্ঞান 

জন্মিলে পরিশেষে তাহার রজতের অসত্যতা৷ বোধ জন্মে সেইরূপ যে পরযযস্ত 

সমস্তবিশ্বত্রান্তির আধার অদ্ধিতীয় ব্রহ্মতত্ব অবগত না৷ হওয়া! যায়, 'তাবৎকাল 

পর্য্যত্ত এই সংসার সত্যরূপেই ভাপমান হইতে থাকে ॥ ৭ ॥ 

. - এই জগৎ একমাত্র ব্হ্মপদার্থে বিবিধ প্রকারে তাসমান হইয়। মায়া ছারা 
 কক্পিত হইয়া রহিয়াছে। একমাত্র সুবর্ণ হইতে যেমন কেয়ূর-কুগুল প্রভৃতি 

_ বিবিধ অলঙ্কার নির্মিত হয়, সেইরূপ একমাত্র ব্হ্ম-পদ্দার্থ হইতে এই পরিদৃহী- 
মান জগতে বিভিন্ন প্রকারের নানা বন্তর উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ৮॥ . | 

এক বৃহৎ বন্ত আকাশ যেমন ঘটে, পটে, মঠে বিভিন্ন স্থানে ধাকিকা 

নানাপ্রকার উপাধিগত হয়,,উপাধির বিভিন্নতা, বশতঃ ঘটাকাশ, মঠাকাশ, 

ইত্যাদি বিভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হয় এবং ঘটাদির বিনাশ হইলে অর্থাৎ উপাধির 
বিনাশ হইলে যেমন পূর্বববৎ এক আকাশপদার্থ একরূপই থাকে,সেইবনপ সর্বব্যাপী 

এবং ংলতবরি ইন্িয়-প্রবর্তক দেবতা-মনুষ্যাদি উপাধিগত বিতু ভিন্নভিন্নরূপ: 

প্রভীত, হইয়া তৎসযুদয়ের বিনাশ হইলে পুনর্বার একরূপেই প্রতীত হন ॥৯| 

যেরূপ.একই প্রকার জলে ভিন্ন ভিন বন্তর সংযোগে যধুর,অস্লনীল ও পীতাদি 
- বর্ম প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণ ও রসের গুগ আরোপিত হইয়া ধাকে,সেইরূপ নানা- 

ধি প্রন্থুজ আস্মাতে জাতি;নায/আাশ্ুয় প্রভৃতি আরোপিত হয় 1১০। 

৯ আীবদেহ পঞ্চতৃতে বিনির্গিত.। পঞ্চভূত একত্র হইনে উহ্থাকেই পরত 
বলে । উপ কী অর্থাৎ কত রি মাত নামে সা এবং 

সর ২৬ ৪ ্ 



পকোধদিদেিন জরি 
শুসবাস্মা নীলবস্ত্াদিযোগেন ক্ষর্টিকৌ। যথা! ॥ ১৪ ॥ 
বপুস্তধাদিভিঃ কোৈযুকতং যু্যবঘাততঃ 1. 
আম্মানমস্তরং শুদ্ধং বিবিচ্যাত্তগুলং যথা ॥ ১৫ ॥ 

প্রত্যেকে পঞ্চভূতের গুণ ধারণ করিয়ী থাকে। এ প্রকার মহাভূত হইতে . 
উৎপরর জীবের কর বশতই শরীর সুখদুঃখভোগের আয হইয়া থাকে, ডু 
তোগায়তন বলিয়া অভিহ্থিত ॥:১১॥. . | 

ছু 
বুদ্ধি এবং প্রোত্র; ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ভ্রাপ, এই পাঁচটা জ্ঞানেন্ত্িয়) হস্ত; পদ, 
মুখ, গুহ ও লিঙ্গ এই পাঁচটা কর্শেক্তরিয় ; সাকল্যে এই সপ্তদশ অবয়বযুক্ত 

পদ্ষীকৃত ভূতনির্টিত শৃক্ষশরীর জীবের সুখছ্ঃখতেগের হেতু হইয়া, থাকে ॥১২॥ 
যাহার আদি নাই, নির্ববাচন.করিবার সামর্ধ্যও নাই, তাহাই. কারগদেহ 

বলিয়া কথিত হুয়। কিন্তু আত্মতব্জ্ঞান স্থুল, চক্ষ,:কারণ এই. ভিন মে হইতে 
বিভিন্ন, ইহা অবধারণ করিবে ॥ ১৩ ॥ 

যেমন গুদ্ধ স্টিক নীল, পীত, লাগান | 
বস্তুর বর্ণ নানাপ্রকার হয়, সেইরূপ পঞ্চ কায়াদির সংযোগে ততভূল্য হইয়। 
থাকে 7 কৌধ পঞ্চবিধ ১ ১)-অন্্ময়, মন্দিরা 

:. বি্ামময় ও (৫) আনন্দময় ১৪. 2৮:২৯) | ? 

দিত  পেহ করর্মই আত্মা হুইতে পারে না,কেন না.উহা ইজি, জবার ইতি 
_আড়পদার্সমূহের সমাটমাত্র। : উহা নিত্য এবং অস্থায়ী পদার্থ, কখন আছে, 
; কখন ছিল লা এবং কখন থাকিবে না। প্রাণসমূহও আত্ম নহে, রেন না, 
০ ধা বারুকিশেষমা; ম্ুতরাং উহাও জড়পদার্ঘ ভিন্ন আর কিছুই হইন্তে পারে 
না । মনকৈও জা বলা াইতে পারে না; কেন-দা, কাষাদি বিপুর প্রাবল্য 

পিহার বিকার জগ্মে। বুদ্ধিরত্িও আম্মা নহে; কেন নণসুবুণ্তিল্ঘয়: উহার . 
_ক্োদকার্ধিকারিতাই কথাকে নাঃউহা-ন্ঘবিদ্বাতে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যাক! বুদ্ধি... 

রাস 



/ যেকোনো রফিরাজিা বি 
তহতিসাক্ষিণং বিজ্যযাদাস্মানং রাজবৎ সং, ঘ্দ 

ব্যাপৃতেঘিজিয়েছাস্থা গাীবািদেরিলা ও টু 

দৃশতেহভ্রেবু ধাবৎস্থ ধাধলিব বধা। পশীী ১৮ $.. 

আত্মচৈতন্তমাতরিত্য দেহেক্্িয়মনোবিয়ঃ। ৮2 ৮) 

সবকীযার্থেব বর্ত্তে ধর্যালোকং্যখা'জনাঃ 1 ১৯ 

পারে না। যে কারণ শরীর আনন্দময় কৌ বলিয়া কথিত হয়, তাহাও আয়া | 

হইতে পারে না। কেন নাতাহা৷ সমাধিকালে বিদ্রমান-থাকে না:উহা সমাধিতে 

বিলীন হইয়া যায়। অতএব উল্লিখিত পঞ্চকোব হইতে তিন্ন এবং বিপরীত-লক্ষণা- 

্রান্ত অধও চিদানন্দ আগ্মশব্দের বাচ্য হইতে পারেন ; অতএব এ স্থনে বিশুদ্ধ 
আত্মতত্ব এইরূপ হইতেছে । ধান্সাঁদি হইতে তুল বাহির করিবার ষে প্রণালী 
আছে অর্থাৎ তুষাদিতে আঁরতশরীর খান্তাদিকে তুষাদি ত্যাগ করাইয়া! তাহা হইতে 
যেমন বিশ্ুষ্ট তত ল বাহির করিতে,হয়, ষেই প্রকার যুক্তির্ূপ অবধাত হ্বারা 

দেহাঁদি কোধরূপ তুষাঁদিকে পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধতত্ব লাভ হইয়া থাকে ॥১৫। 

 সর্ধদা সর্ধাত্র অবস্থিতি করিলেও আত্মা সর্বত্র প্রকাশিত হন না, কেবল 

সাুদধিতেই না শরকাশিকহ। যেমন স্বচ্ছ বস্ততেই, সুরধসদি তেজোময় 

পদার্থের প্রতিবিষ্ধ পড়ে, 'মলিন বস্তুতে তাহার -গ্রৃতিবিষ্ব পড়ে না বি, 
আত্ম সর্বগ হইলেও সকল আত্মাতে প্রকাশিত হয় না ১৮1 

11, 

ক্ষমতী-প্রাপ্ত রাজপুরুষগণ য়ে সকল কার্য করেন।তাহাছে যেম? 

এ প্রকাশ পার, দেইরপ দেহ ও ইজিয়গণ, যে নকল টের বাহ ক 

থাকিলে কই নব ্ব ব্যাপারে ক্ষত রান করিতে-পারে না। এই নিষি, নত 

আত্মাকে দেহ, ইত্রিয়/যন/বৃদ্ধি এবং প্রক্কৃতি এই লবস্ত ছইতে বিপরীত-লক্ষণ- 

সম্পও সম বিষের সান্ষীরূপে প্রকাশিত হয়, ইহথা.বিবেচনা ক বে 
আকাশে ম্বেঘ.সকল ধাবিত হইতেছে দ্ষেখিয়! অজ্ঞালাকের ঘেষন মনে 

রা বাবিত হইতেছে।সেই প্রকার অক্ঞবোকেরা জীবের ইন্রিযলমুহ স্ব 
ক্র শপ ব্যাখীর্টীল মনের 0১. 
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রি তর চক্রে টাচ ॥২১॥ 

.. রাগেচ্ছা-ুথছুঃখাদি বুদ্ধ! সত্যাং প্রবর্তৃতে । 

 সুযুণ্তো নান্তি তন্নাশে তন্থাঘ,দ্ধন্ত নাস্মনঃ ॥ হ২ ॥ 

প্রকাশোহর্কস্য তোয়স্য শৈত্যমগের্যথোষ্তা। 

স্বভাবঃ সচ্চিদানন্দনিত্যনির্মলতাত্মনহ-॥ ২৩ ॥ 

 আত্মনঃ সচ্চিদংশশ্চ বদ্ধের্তভিরিতি তয় 
_ংযোজ্য চাবিবেকেন জানামীতি প্রবর্তৃতে ॥ ২৪ ॥ 

হই পর 

হন, সেইনবপ আত্মুচৈতন্যকে আশ্রয় করত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহারা 

আপন আপন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়। কার্য করিতে থাকে ॥ ১৯॥ 

প্রকৃত মন্্ব জানিতে না পারিয়া অজ্ঞানপ্রয়ুক্ত যেমন মেখশনি্শন আকাশে 

নীলবর্ণত্ব ইত্যাদি গুণের আরোপ করে,সেইরূপ আত্মগত বিবেকশক্তির অতাবে 
“দেহ এবং ইন্জিয়াদি গুণ আরোপিত হইয়া থাকে। উহা। অজ্ঞানপ্রযুক্ত হয় ॥২০। 

যেমন জলের অভ্যন্তরে চত্্রমগুল প্রতিবিদ্বিত হইলে জলের সঞ্চালনাদি দ্বারা 

তন্মধ্যস্থিত চন্দ্রমগুলাদির সচল অবস্থাই কল্পিত হইয়। থাকে, সেইরূপ. অজ্ঞান- 

প্রযুক্ত অন্তঃকরণ উপাধির কর্তৃত্বাদি আত্মীতেই আরোপ করিয়া থাকে 1২১ 
জাগ্রত, স্বপ্ন এই উভয়ের অবস্থান্সারে বুদ্ধি বিদ্যমান থাকে আর বুদ্ধি 
বিদ্যমান থাকে বলিয়া অন্ুরাগ এবং ইচ্ছা, সুখ, ছুঃখ প্রভৃতি সমস্তই থাকে, 
কিন্ত সুযুগ্তিকালে জীবের বুদ্ধি স্বীয় কারণে বিলয়প্রাপ্ত হইয়া যায় ) প্রস্তাবিত 

র স্থখ:ও ছুঃখ কিছুই থাকে না, অতএব তৎসমুদয় বুদ্ধির গুণ বলিয়া মনে 
করিয়া লইবে। উহা কখনই আম্মার গুণ নহে ॥ ২২ ॥ | | 
২ স্ুধধ্যমণ্ডলের যে প্রকার প্রকাশক গুণ ও জলের যেষন স্বতাব-শবীতলত্ গণ 
টে দেখিতে গাওয়া বায় এবং উষ্ণতাই যেমন অগ্রির স্বতাবসিদ্ধ গুণ,সেইন্ধপ সত্তা, 

রা কানু নন্দ, লিত্য, নির্মলতা প্রভৃতি আত্মার গুণ, বলিয়। জানিবে ॥ ২৩.॥ 
. ছীব কেবল আত্মার সংচিদ্-অংশমাত্র). কেন না, উহাই: সন্তাত্মক 
ঠা দের অংশমাত নিয় জানিফে। উহা! এবং বুদ্ধিবতিশ্বরূপ ক্প্ভিমানন, এই 

বিবেছে সহিত সংযোগ করত “আমি জানি” এই বাক্য 
রি বলিতে হী ২৪ 1... 



নি এ 

্ টি এর নী 1 ১»? । ১18 

জীবঃ রং জা জাতা ষ্টেতি বডি ॥. 

সা নং জীবো উ্াস্থা। তয়ং বহেৎ। 

পরাজ্েতি জানক্ৈনির্ভয়ে? ভবেৎ 1 ২৬ | 
্নীবভাসয়ত্যেকো৷ বৃদ্ধযারদীনীন্দরিয়াপি চ। 

দীগো ঘটাদিবং ্বাস্মা জড়ৈততৈনাবিতাস্যতে ॥ ২৭ | 
স্ববোধে নান্বোধেচ্ছা বোধরপতয়াত্মনঃ | 

ন দীপস্তান্যদীপেচ্ছ। তথ স্বাত্মা প্রকীশতে ॥ ২৮ ॥ 

_ নিবিধা নিখিলোপাধীন্েতি নেতীতি বাক/তঃ। 
[বন্যাদৈক্যং মহাবাকোর্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥ ২৯ ॥ 

কোন কালেও আত্মার বিকার নাই এবং বুদ্ধিরও বোধশক্তি নাই, কেবল 
জীব এ উভয়ের অস্তিত্বরূপ ব্যর্থজ্ঞানদ্বারা আপনাকে জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা ইহা 
মনে করিয়। মুগ্ধ হইয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥ 

অনিবিড় অর্থাৎ বিরল অন্ধকারময় স্থানে অবস্থিত একখণ্ড রজ্জব দেখিয়। 

কোন ব্যক্তি হঠাং সর্প বোধ করে এবং যে পর্যান্ত উহার ঘথার্থতত্ব বুঝিতে না 
পারে, তাবৎকাঁল পর্য্যন্ত মানসিক ভীতি কিছুতেই দূর হয় না, সেই অতয়ন্বরূপ 

আত্মাতে জীবত্ব আরোপ করা হইলে, সেই জীবই ভয় প্রাপ্ত হয়, পরিশেষে 

“তত্বমসি” ইত্যাদি যহাঁবাক্য দ্বারা যৎকালে সে জানিতে পারে ষে, আমি জীব 

নহি, আমি পররাঁত্া, তৎকালে পধমাম্রার প্ররুততত্ব জানিতে পারিয়া তাহার 

জীবত্বের বিনাশ হইলেই আর কোন তয় থাকে না ॥ ২৬ ॥ 

প্রজলিত প্রদীপ আলোকে ঘটাদি সমুদয় বস্তুকে প্রকাশ করেকিস্ত ঘট ব। 
' অগ্ পদার্থসমুদ্রয় কি প্রদীপকে আলোকিত করিতে পারে? সেই প্রকার-আত্মা 
জীবদিগের বুদ্ধি এবং ইন্ড্রিয়সমুদ্রয়কে প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু জড়ম্বতাব 
বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কখনও আত্মাকে প্রকাশ করিতে পাকে না) ২৭ ॥. 
প্রলিত প্রদ্দীপের অবগ্নব প্রকাশ করিবার জন্য 'ন্য কোন প্রকার প্রঙ্ঘলিত 

প্র্দীপের প্রয়ো্ন নাই, সেই প্রকার আত্মার শ্বরূপ জাঁনিবার' নিমিভ অন্ঠ 

জানের কোন পরোদন হানা সাড়া টি রন হইয়া 
 কহিয়াছেন ॥২৮ 8 7 . ঠ 

- এটী আত্মা দহেএট- আত্মা নহে; এ লৈ ূ ক ঘিত লেবার ইতি 
বর উশাবিকে; নিষেধ করিয়া “তত্বমসি” এ্রপ জান কলে অর্থাৎ সেই 



টা দ্থিলক্ষরং বিগ তি দি. ॥ 
জার মে চিট ভি হু 

কাদি বিষয়ে! ঃ সঙ্গো মিরিলিয়তয়া ন্ট 1 ৩১ ঠা 

ৃ অনার বে ছরাগযেষতাদা টি 
জালা, হ্ষনাঃ 24981788 1৩২ 

ৃ নর্িকারো নিরাকারো নিকাহ নি ॥৩৩। 
_ অহমাকাশবং সর্ববহিরত্র্গতোহচ্যুতঃ সিডি 

_ সদা সর্ধবসমঃ দে! নিঃসজো নিশ্বগোহচলঃ ॥ ৩৪ । 

দা নি, ক বারা সমস্ত প্রকার নি্ষেবাক্ের অবধীতৃত 

জীবাম্বার সহিত পরমাম্মার একীকরণ হইতেছে ইহা! জানিতে পারিবে 1২৯॥ 
অবিস্তাবিনির্শিত দেহাদি দৃষঠপদার্থসক জলবুদ তুল্য বিনশবর-কিন্ত ইহা 

হইতে বিপরীত-লক্ষণাক্রান্ত নির্মল রিতা আমি, শি জ্ঞান, 
করিরে ॥. ৩ | রি | 

“ব্সাধি দেহ নহি, বরং আমি দেহ টানা অতএব আমার 
জন্ম, জরঠ ক্ূশতাব এবং লয় গ্রস্থৃতি কিছুই নাই আর ইন্ডরিয়পরিশৃন্ত হওয়াতে 
শব, স্পরা্দ রূপ, রস) গন্ধ এই সকল বিষয়ের সহিত 74 ও ্ 

নাই ॥৩১।॥ ০৯885 উঠ 

যনোবিহীনল অবস্থা বলিয়া আমার রাগ, দ্বেষ। ভয় তি কোন প্রকার 

কানের সম্ভাবন! নাই। ঘে হেতু; শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে,মাম্মা প্রাণরিহীন . ; 
"ও অমন] অর্ধাৎ মনোবিহীন এবং হ্বচ্ছপদার্থ 9. এই প্রকার শাসন ৰ খিতে .. 

(পা্জা যায়অর্থাৎ শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণনা আছে ॥ ৩২ 8555 3824 
আমি য়ে.পদার্থ হইতেছি,তাহা নি৭ ও দি এ দি বক ক 

ক বয় ক্ানিবে। আমি নির্জন রা অবিষ্াজনিত যবিনতাবি | 

৫ টি শের জার সমন পে বাহিরে এবং অস্তরে "সক বস্তুতে 
নিভাবে কুক তি.করি 1. অথচ আমি শুদ্ধ, সঙ্গবিষ্ীন- এবংপ্যাজিবক্হিত। 



রপবর্ামিকং চর বিহায় রার্ধবৎ 1: 

পরিপূর্ণচিদান্রন্বরূপেণাবতিষ্ঠতি ॥ ৩৯ ॥ 
জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্জেয়তেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যাতে। 

_ চিছানস্বকপত্াদীপ্যতে ্বয়মেব হি ॥ ৪০। | 

বেদশাস্ত্রতে যে একমাত্র নিত্য পরিশুদ্ধ, মুক্তন্বরূপ, (অধিতীয ও ও অখণ্ড 

_ আননস্বরূপ পরমন্রক্ষ উজ হুইয়াছেন, যিনি সত্যন্বরূপ ও জঞানম্বরূপ, যিনি 
অনন্তস্বরূপে সর্বত্র বিরাজিত, তিনিই আমি ৩৫ ॥ 

প্রকরণান্ুসারে নিরস্তর ধ্যানপরায়ণ হইলে এবং অধির্ উল্লিখিত 
ভাবে চিন্তা করিতে করিতে আমিই ব্রহ্ম, এই প্রকার জানযোগ হইয়া থাকে 

রসায়ন ওষধি-ব্যঘহারে যেন্ধপ রোগসমূহ নষ্ট হইয়া। যায়, সেইরূপ আমিই 
্রহ্ধ, এইরূপ জ্ঞান হইলে অবিদ্য। বাআয়াকৃত অনৃত্ত সঃসারপ্রপক স্বতই 

তিরোহিত হয় ॥ ৩৬ ॥ 

. কাষক্রোধাদি রিপুসমূদয় জয় করিয়। বিষয়তোগরাননানি বিষয়ে গুহয়গ 
৮ পরিত্যাগ পূর্বক নিক্নে উপবেশন করিবে এবং অন্য প্রকার বুদ্ধি পরিত্যাগ- 

রা ষেই অসীম অনত্তন্থরূপ- একমাত্র আত্ম চিন্তা করিবে হলেও, 

সপ সদৃভ্ঞানী পুরুষের! দৃশ্তমান বস্তসনৃহকে আত্মাতেই-ক্লয় করিবেন, 
কিনাত্র' আক্সাবে নিল জাবের টায় রা কি এ এবং ই ্ 

পরা ভি ব্নহূষের বরন নিঝায়েরকিত্তা পরি- . 

জ্যাগ্পুব্ধকপ্পরি পুর্ণ চিদানন্দন্বরূপ পরমাত্বাতেকট বি ক্রেন ॥ ৩৯। .. 
ডে ্ নিজ ইনি ইহা কে গার, রমা্াতে একার ও 

. লাই9. মনের, অংযোগে বেক তাহাকে ম্বানিতে পারে-নাঃ ্ছ 



এবনাকনিশাও ানযখনে সততং ক্কতে।, 
তু উদ্দিতাবগ্তিজাজা সর্বাজ্ঞানেম্বন: হেত 18১ ॥. 

আরুণেনৈব বোধেন ূব্তকতিমিরে হতে। 

তত ক্সাবির্ভবেদাত্ম। স্বয়মেবাংগুমানিব ॥ ৪২ ॥. 
আত্ম! তু সততং প্রাপ্তোইপ্যপ্রাপ্তবদবিগ্যয়। 
তন্নাশে প্রাপ্তবস্তাতি স্বক্ঠাতরণং যথা ॥ ৪৩ ॥ 

স্থাণৌ পুরুষবদূতরান্ত্া কৃতা বরহ্মণি জীবতা। 
জীবস্ত তান্বিকে রূপে তক্সিন্ দৃষ্টে নিবর্ডুতে ॥ ৪৪ ॥ 

তিনি জানানন্ন্বরূপত্ব হেতু বশতঃ স্বয্ংই ভক্তের নিকট প্রকাশিত 

হন ॥ ৪০ ॥ | | 
এই প্রকারে আত্মারূপ অবূণি (অগ্নিগর্ভ কাষ্ঠমধ্যে ) সর্ববদ ধ্যানবূপ 

মথন করিলে উহাতে জ্ঞানরূপ অগ্নি উহ হইয়া সমস্ত 018 

তন্মীভূত করিবে. ৪১ ॥ | 

ূধ্যদেব পৃর্ববদিকে উদ্দিত হইবার পূর্ষে স্বকীয় কিরণের অরুণতা৷ হানা 
যেমন তমোময় ভাঁব বিনষ্ট করিয়া থাকেন এবং পরিশেষে উদ্দিত হন, সেই 
প্রকার জ্ঞানচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া অজ্ঞানতিমির বিনাশপুর্ববক অনন্তর আত্মা! 
্বয়ং আবিভূতি হইয়া থাকেন ॥ ৪২। | 

 দ্ধি স্বকীয় কণস্কিত আতরণ কোন ব্যক্তি কোন প্রকাৰে বিস্বৃত হইলে 
তাহ! তৎকালে অপ্রাপ্তবং বোধ হয়,তখন ভ্রমবশতঃ তাহার শরীরস্থ থাকিলেও 
সে তাহা অপহৃতবৎ বলিয়। মনে করে, ভ্রম দূর হইলে পরিশেষে তাহ! প্রাপ্ত- 
বস্তর পুনঃপ্রান্তি মনে করিয়া থাকে, সেইরূপ সর্বদা আত্মতব প্রাপ্ত হইয়াও 
অবিদ্যাপ্রভাবে তাহ অপন্ৃতবৎ মনে হয়। পরিশেষে সেই: অবিদ্ভার বিনাশ 

হইলে ভিন সেই আত্মতত্ব পুনঃপ্রাপ্তবৎ মনে করেন অর্থাৎ তদীয় চিদাকাশে 
উহা ভাসমান হইয়া থাকে ॥৪৩ ॥ 

কোন অন্ধকারময্মী রজনীতে কেহ ্ াস্তিবশতঃ কোন মুড়াগাছ টি 
তাহাকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করেন। পরিশেরে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া 
দেখিলে তাহার. বস্ততে পুরুষজ্ঞান রহিত হইয়। ফায়. এবং বক্ষ বলিয়াই 
পাকি জনে; ; সেইরূপ অবিস্তাবশতঃব্রদে জীবন কল্পিত হয়, ফিন্তু পরিশেষে: 
জীবের: প্রকৃতুষবরপ: সেই বন্তর সহ-সাক্ষাৎ হইলেই স্থাপুতে পুর্তাত্তি-_ 

তার বনে জীবন্বজান- -কল্পনা' বিছ্ুরিত হইয়া যা বা9৪1.. বা 



৩১ 

সম্যক বিজ্ঞান যোগী বােবাধিলং জগৎ | 

_. একঞ্চ সর্ধমাত্মানিষীক্ষতে জানচক্ষুবা ॥ ৪৬ 
৮ আত্ম্মৈবেদং জগৎ সর্বমাতানোহন্তন্ন বিগ্বাতে |: 

_ স্বদো যদ্বৎ ঘটাদীনি স্বাআ্ানং সর্ববমীক্ষতে ॥ ৪৭ ॥ 
£ জীবুকত্ত তন্ন পুর্ববোপাধিগণাস্যজেৎ। 

সচ্িদানন্দরপত্বং ভজেদ্রযরকীটবৎ ॥ ৪৮ ॥ 

তীত্বণ মোহার্ণবং হত্বা রাগছেষাদিরাক্ষসান্। 

যোগী শাস্তিসমা যুক্তো হ্যাম্বারামো৷ বিরাজতে ॥ ৪৯ ॥ 

দিগতত্বাদি পরিজ্ঞাত হইলে যে প্রকার দিগত্রমাদি বিনষ্ট টি 

রত তত্বন্বরূপ অন্তর করিতে পারিলে যেজ্ঞান জন্মে, তাহা “আমি: 
বং “আমার? এইরূপ জ্ঞান বিনষ্ট করিয়া ফেলে ॥ ৪৫ ॥ ৃ 

যে সাধক যোগবলে সকল বিষয় সম্যকৃ অনুতব করিতে সক্ষম হন, তিনি 

জ্ঞানচন্ষুত্বারা স্বকীয় আত্মাতে এই সমস্ত সংসার দেখিতে পান ॥ ৪৬ ॥ 

ঘটাদি মৃত্তিকানিশ্মিত যাবতীয় বস্তৃতে যে প্রকার মৃত্তিকাই মূলপদার্থ, 
উহা! মৃত্তিকা ভিন্র,আর কিছুই. নহে, সেইরূপ আত্মাই নিখিল জগৎ, আত্মা ভিন্ন 
জগতে অন্য কোন পদার্থ ই বিদ্যমান নাই। তত্বজ্ঞ ব্যক্তি এই হি 

একমাত্র পরিপূর্ণ আত্মাকে ই দেখিতে পান ৪৭. ॥ 
তত্বজ্ঞানপরায়ণ জীবনুক্ত'পুরুষ দেহ এবং ইক্ড্রিয়ার্দির উপাধির পূর্ব পূর্ব 

গণ ও নামসকল একেবারে পরিত্যাগ করেন। তৈলপায়িকা অর্থাৎ'আশু'লা 
যেমন প্রগাঢ় ভাবন। করিয়া পরিশেষে ভ্রমরকীটের গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, 
'সেই প্রকার তিনিও সর্ধদ! 0772  চিথানযপের 
চিতস্বভাব প্রাপ্ত হন(৪৮॥ | 

. অনয উনাগপ্ধক তগবাল বাসা মদ অসংখ্য রাক্ষদ বিনাশ করিয়া | 
সুহৃদ ও অমাত্যগণপরিবৃত হইয়া বিরাজ রিয়ানছিলেন। যোগ্িগণও সেই 
প্রকার সংসারের আথব। বিষয়ের মোহসাগর উী্ণ হইয়া রাগদ্বেষাদি রাক্ষস- 
নিচয়কে 'বিনাশপূর্বক খৈোগ্য, বিবেক প্রতি শুদ্ধ ও অধাত্যসমীয়ৃত হইয়া 
(বিরাজিত' হন ॥ ৪৯. 
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য্জ জ্ঞানারাপরং জ্ঞানং তফ্রদ্ষেত্যবধা রয়েছ 1৫৩ ॥ 

৮ যদ নাপরং দৃশ্তং' যন্ৃতবা ন পুনর্ভবঃ 
হজ্জ নাপরং জ্েয়ং তদ্প্রন্দেত্যবধা রয়েৎ ॥ ৫৪ ॥ 

. যোগিগণ বির অনিতট সুখবিষয়ে আসক্তি একেবারে পরিত্যাগ" 

ক্ষরেন। ফলতঃ তিনি সর্বাতোভাবে বুখনিত্বতি হইয়া ঘটম্যস্থিত দীপ- 
শিখার ন্যায় অস্তরেই প্রকাশ পাইতে থাকেন | ৫* ॥ 
২. মননসীল ব্যক্ত নানাপ্রকারের উপাধিতে পরিলিপ্ হইয়াও & উপাধিতে 
পরিলিক্র হন না। তিনি সর্বববিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হইয়াও অজ অর্থাত মূঢ়বৎ 

হইয়া থাকেন এবং সংসারের যাবতীয়” বিষয়ে লসর 
মিঃ বিচরণ করিতে থাকেন ॥ ৫১ ॥ 

'* পান্রাদি উপাধি বিনিষ্ট হইলে যে প্রকার পাত্রস্থিত জন্য জলে, । আকাশ 
আকাশে এবং তেজ তেজে প্রবেশ করে, সেই প্রকার মননশীল ব্যক্তির উপাধি 
বিনষ্ট হইলে অর্থাৎ সমস্ত পরমেশ্বরে বিলীন হইলে তিনি নির্বিশেষে একমাত্র 
অনপন্ার্থে প্রবেশ করেন ॥ ৫২ ॥ 825 ৬ 

ৃ - বের বাত হইলে অপর কোন প্রকার বনধলাতের আর গ্রভ্যাশা থাকে 
নে সু হইল খর কোন প্রকার সেই ুখ বিয়া বোধহয় দাদ 
 ফেজ্ঞান হইবে অপর কোন জ্ঞানেরই স্যার, বস্ঠকতা থাকে লা, ও হাক্ষেই 
ব্রশ্ম বলিয়া জানিবে। কেন শা, বক্ষতবলাত হইলে অপ কোন: র্কীর/মাভ- 
' স্বাদ পহইবার ইচ্ছা হয় ন1. উহা হইতে কোন: প্রকার লাভই:শ্রে্ঠ-লহে ১. 
উস সাধকের : উতর গণ পরব ঘি 



দর তির্ধাগৃদ্ধমধরুপূর্ণৎ সচ্চিদানন্দমদ্ঘয়ম্ 1... 

অনন্তং রা যৎ তদ্ব্রক্ষেত্যবধারক়্েৎ 1 €৫ ॥ 

অতত্ধযাবৃত্তিন্ধপেণ বেদাস্তৈক্ষ্যতেইয়ম্। 

অথপগ্ডানন্দমেকং যৎ তদ্তরক্ে্যবধারয়েৎ ॥ ৫৬ 

অখগ্ানন্দরূপস্য তস্যাননদলবাশ্রিতা । 

্রহ্মাদ্যাস্তারতম্যেন ভবস্ত্যানন্দিনো ভবাঃ ॥ ৫৭ ॥ 

তদ্যুক্তমখিলং বন্ত ব্যবহারন্তদন্বিতঃ | 

_ তম্থাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম ক্ষীরে সীর্পরিবাখিলে 1 ৫৮ ॥ 

ঠা 

কিছুই হইতে হয় না এবং ষাহাকে জানিতে পাইলে অপর কোন জ্ঞানের 
আবশ্যকতা থাকে না, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে ॥ ৫৪ | | 

যিনি চতুর্দিকে, উদ্ধদেশে ও অধোভাগে .সর্বত্র স্বকীয় সত্তা এবং জ্ঞান ও, 
আনন্দময় ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছেন, যিনি অদ্ধিতীয়্ অর্থাৎ 
ধাহা ব্যতীত অপর কোন পদার্থ তাহার সমাঁন কিংবা তাহা হইতে অধিক 

আছে, ইহা! দেখিতে পাওয়া যায় না, যিনি অনস্ত ও নিত্যকাঁল বিরাজমান 
আছেন, যিনি স্বজাতীয় অদ্বিতীয় বস্তরূপে বিরাজিত হইতেছেন, তাহাকেই 
ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ॥ ৫৫ ॥ 

যিনি বেদান্তবাঁক্য দ্বারা অতদ্ধাঁবৃত্তিবপে পরিলিক্ষত হন, অর্থাৎ ইহা নহে, 

ইহা নহে, এই ভাবপ্রপঞ্চ যাবতীয় পদার্থ নিষেধপূর্ব্বক যাহা নিষিদ্ধ নহে, সয় 
তন্ত্রপে প্রতিভাত হইতেছেন এবং ষাহা হইতে ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্ত নাই ও 

যিনি নিরবচ্ছিন্ন পরম আননন্বরূপে প্রকশি পাইতেছেন, যিনি স্বজাতীয় 

ভেদশৃন্ অর্থাৎ একমাত্র, তাহণকেই পরক্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে ॥ ৫৬ ॥ 
সেই পরিপূর্ণ আননস্বব্ূপ পরক্রন্ধকে অথবা তীহার অখগ্ডানন্দের লেশ- 

মাত্র লাভ করিয়া'ত্রদ্ধা বিষণ ইত্যাদি দেহধারী দেবগণ আপন আপন উপাধির 
রোববার নারদ 
পরম আনন্দিত হন ॥ ৫৭ ॥ 

সেই সর্বব্যাপী পরব্রন্মের সহিত অথিল ব্রদ্ধাগুস্থ বস্তসমূদয় সংযুক্ত 

হইয়া রহিয়াছে এবং যত প্রকার ব্যবহার হইতেছে, তৎসমুদায় তাহাতেই 
সংমিলিত হইতেছে, যে প্রকার ছুদ্ধের সর্বাংশে দ্বত ব্যাপিয়া থাকে, সেই- 

প্রকার ব্র্পদার্থ সর্বত্র অবস্থিত্ঠি করিতেছে ॥ ৫৮। 
৫৬ 
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৬খব্াপয ভাসারিবি জগৎ। | 
ক্রন্ষ প্রকাশতে বহ্ছিঃ প্রতপ্তারসপিপ্তবৎ ॥ ৬১। 

, জগহিলক্ষণং র্ব্রদ্ধণোহন্তত্ন কিঞ্চন। 
 ব্ত্বান্তভাসতে মিথ্যা যথা মরুমরীচিকা ॥ ৬২ 
$ শে তে বধরদগোহ বি । 

তন্বজানাচ্চ তত ন্ষ সচ্চিদানন্দম্বয়ম্ ॥ ৬৩॥ 
4. সর্বগং সচ্চিদাত্মানং জানচক্ষুনিরীক্ষ্যতে | 

অজ্ঞানচক্ছুর্নেক্ষেত ভাস্বস্তং ভান্মন্ধবৎ ॥ ৬৪ ॥ 

যে বস্ত ক্ষুদ্র, পপ সপ স্ 

ঈীল বা যাহা বিনাশশীল নহে ও যাহা রূপ, গুণ এবং বর্ণাদি দ্বারা পরিনিপ্ত হয় 

না, তাহাকেই পরব্র্ধ বলিয়া অবধারণ করিবে ॥ ৫৯ 
স্বাহীর উজ্জল আলোক পাইয়া হুধ্যচন্দ্রাদি জ্যোতিঃপদার্ঘ সকল প্রকাশ পাই- 

তেছে অথচ যিনি হ্বয়ং হুর্ধ্যাদি হবারাও প্রকাশিত হন নাযাহা! প্রকাশ হওয়াতে 
সংসারের সমস্ত বস্ত প্রকাশ পাইতেছে,তীহাঁকেই পরক্রহ্ম বলিয়া জানিবে ॥৩০। 
 শ্রতপ্ত লৌহপিত্ডের বাহিরে এবং ভিতরে ব্যাপ্ত থাকিয়া অগ্নি যে. প্রকার 

. আপনি গ্রকাঁশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ ত্রন্ষপদার্থ সংসারের যাবতীয় পদার্থে 
পরিব্যাপ্ত থাকিয়া;সমন্ত জগৎ প্রকাশ করত স্বয়ং প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ৬১ ॥ 

র্ষপদার্থ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; উহ! জগতের ভিন্ন 
_ লক্ষণাক্রান্ত,।তগ্ঠিন্ন অপর কিছুমাত্র বস্তই জগতে নাই। যদ্দি সেই পরব্রক্ম 
ভিন্ন কোন পদার্থ প্রকাশ পার, হন হী মস্ত মরীচিকার তুল এ মি বলিয়। জানিবে ॥ ৬২। | 
্ রা হাহা দেখিতেছি, ও শুনিতেছি, ই বর্ষ, তবজ্ঞানীয় নিকট সমস্তই 

চদানন ও অধিতীয় ্ দ্ ॥৬৩॥ 

রঃ . স্বাহার জানচক্ষু আছে, তিনিই দেখিতে পাঁন। ্ধ যেমন ক্রপমালী 
. স্থর্যাকে দেখিতে পায় না, কিনব যি বিরাজিত, তজপ ম্জানান্ধ ব 

শর অন্দে দেখিতে পায়নী॥৩৪7 সি, ২টি 



., 

২ সি 

পে ব্যাজ র্বধারী ছাড়ি? কা ্রকাশতে ॥ ৬৬ 1 

দিগ্দেশকালাদ্যনপেক্ষ্য সর্ববগং শীতাদির্ ৃ 
ষঃ স্বাত্বতীর্ঘং ভজতে বিনিক্ষয়ঃ, স সর্বৰিৎ র্বগতোহম্ৃতো ভবে 0৬৭1 

ইতি পরমহংসপরিবরকাচা্-্ররা চা -াস্মবোধ | 
চে সস 

অপরোঙ্তিকৃতি | 

শ্রীহরিং পরমানন্দমুপদেষ্টারমীশ্বরম্। . 
ব্যাপকং সর্বলোকানাং কারণং তং নমাম্যহ্ম্ ॥ ১। 

অপরোক্ষাহ্ুভৃতির্বৈ প্রোচ্যতে মোক্ষসিদ্ধয়ে । : 
সপ্ভিরেব প্রন বীক্ষণীযা মহ: ॥ ২। 

৬ পপাস্পীপশপপ পিসী শিাপীশাাটাশিি ও 

শবশাদি সবার উদ্দীপ্ত জানা কর্তৃক বিত্ধসমা জীব নিরলস সার 

ম্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ৬৫॥ , 

তিমিক্লরঞিত হায়াকাশে উদিত আত্ম! জাননু্য্বরূপে বিরাজিত এবং দর্ক 

ব্যাপী ও সর্বধারীরূপে প্রকাশিত হন, 'আঁত্মাই সকলকে প্রকাশ করেন ॥৬৬। 
যিনি. দিগেশকালাদিতে' অনপেক্ষ এবং ক্রিয়ারহিত হুইয়া সর্কগত, 

শীতাদি বন্বহর, নিত্যন্থুখ, নিরঞ্কন,ও স্থাত্বতীর্থকে ভজনা করেন, সে রর 
নী র্কগতই হইয়া থাকেন, ৬৭ ॥ | | 

আত্মবৌধ সমাপ্ত। 

| পরমা নবরপ, জগতের উপদেষ্টা, ঈদ, রি ১ য প. , সকলের কা 

৬৬ 

বক পুনঃ পুনঃ  দ্েখিবেন॥ ॥ ২. 



রি 

৮ ডি চে 

_ শ্ববর্ণাতমধর্শেন তপদাং হরিতোষণাৎ। 
- সাধনঞ্চ ভবেৎপুংসাং' বৈরাগ্যা দিচতুষ্টরম্ ৬ 

: ক্রক্ধাদিস্থাবরাস্তেযু বৈরাগ্যং বিষয়েনথ। 
 যটৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্ধি নির্মলম্ ॥ ৪ ॥ 

নিত্যমাত্মস্বরূপং হি দৃশ্যং তদ্িপরীতগম। 
এবং যো নিশ্চয়ঃ সম্যক্ বিবেকো বস্তনঃ স বৈ॥ ৫ £ 

« নিগ্রহো! বাহাবৃত্তীনাং দম ইত্যভিবীরতে ॥৬। 

বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্তিঃ পরমোপরতিহি সা। , 
সহনং সর্বছূঃখানাং তিতিক্ষা সা শুভা মতা ॥ ৭! 
নিগমাচার্ধ্যবাকোষু ভক্তিঃ শ্রদ্ধেতি বিশ্রুতা । 
চিত্তৈকাগ্র্যন্ত সংলক্ষ্যে সমধাঁনমিতি স্মৃতম্॥ ৮ ॥ 
সংসারবন্ধনিম্মৃক্তিঃ কথং স্যান্মে কদা বিধে। 

ইতি যা! সুদৃঢ় বৃদ্ধিবকক্তব্যা সা মুমুক্ষতা ॥৯| 
উক্তসাঁধনযুক্তেনিচারঃ পুরুষেণ হি। 

. কর্তব্য জ্ঞানসিদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ শুভমিচ্ছতা ॥ ১০ ॥ 

 বতপঙ ও হিতোহণে মহ্যদিগের ইরানি জিসালিভাঁ 
নিত্যবস্তবিবেক, শমদমাদি সম্পত্তি ও মুমুক্ত্ব ) সাঁধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হয় ॥৩| 

লোক যেমন কাকবিষ্ঠাকে ত্বণা করে, তন্ধপ যে ্ রহ্ধ হইতে সার পর 
বিষয়ে বৈরাগ্য, তাহাঁকেই নিশ্মল বৈরাগ্য কহে ॥৪॥ 

আত্মা নিত্য ও দৃশ্য অর্থাৎ জগৎ অনিত্য, এইরূপ যে নিশ্চয়, তাহাকেই 
উত্তম বস্তবিবেক : কহে ॥ ৫॥ 

| বাঁসনাত্যাগ ও বাহ্বৃত্তিনিগ্রহকে দম হু 

বিষয় হইতে পরবাবৃত্তিকে , পরমা £উপরতি কহে। সক 
সহনকে তিতিক্ষা কহে। তিতিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকারিণী 1৭ 

বেদ ও গুরুবাঁক্যে ভক্তিকে শ্রদ্ধা কহে। সংলক্ষ্ে চিত্তের একাগ্রতার 

ল প্রকার ছুঃখ- 

নাম সমাধি ৪৮. 
কি প্রকারে কখন্, সংশারবন্থনমেগন ই খপ ৫ যে ৬ বৃ, 
তাহাকে মুতক্ষতা কহে॥ ৯॥ 

| সাং মলে রি জানসিডি পিষিত ছিচা 



াৎপদ্যতে বিনা জানং ধিচারো নান্তসাধনৈঃ | 
শন বিনা কচিৎ।'১১ ॥ 

. কোইহং কথমিদং জাঁতং কো! বৈ কর্তীস্য বিদ্যুতে । 
উপাদদানং কিমন্ধীহ বিচারঃ সোহযরমীদৃশঃ ॥ ১২॥ 

নাহং ভূতগণো। দেহে নাহং চাক্ষগণত্তথা । 

এতদ্বিলক্ষণঃ কশ্চিদ্বিচারঃ সোহয়মীদৃশঃ ॥ ১৩ ॥ 

অজ্ঞানাঁৎ প্রভবং সর্বং জ্ঞানেন প্রবিলীক্বতে । 

সঙ্কল্লো বিবিধ কর্তা বিচাঁরঃ সোইয়মীদৃশঃ ॥ ১৪ ॥ . 
. এতয়োর্যছুপাদানং একং সুস্ক্ং সদব্যয়ম্। 

যখৈব মৃদ্ঘটাদীনাং বিচারং সোইয়মীদৃশঃ ॥ ১৫ ॥ 

অহমেকে। হি হুক্ষশ্ জ্ঞাত! সাক্ষী সদব্যন্বঃ | 

তদহং নাত্র সন্দেহে! বিচারঃ সোইয়মীদৃশহ ॥ ১৩ ॥ 

৫ পপ শাপাপাসশিশীশাশিশাাটাপা পাশা পসীসীপি শি শীট টিটিত ০ শীত? ও শপ - টা পাশাপাশি 

ন কখনও সূর্ধযাদির প্রকাশ বিন। ঘটাদি পদার্থের জ্ঞান হয় না, ত 
বিচার বিনা অন্তপ্রকার সাঁধনে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না ॥১১॥ 

আমি কে? এই জ্গৎ কিরূপে উৎপন্ন হইল? কেই বা ইহার কর্ত 
উপহার কি. সিজে নাহালকাগ পানর নন ছি ূ 

পৃথক, পারা রাডার ॥ ১৩। 
সমস্ত জগৎ অজ্ঞান-প্রভব, (অজ্ঞান হেতু কল্পন। হইয়া চিকি 

দ্বারা নষ্ট হয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিকাশ হইলেই স্বরূপ জানিতে পারা যায়, « 

এব তখন আর বিকল্প থাকে না। নানারাকুর দই ইহনি। কর্তা, প্রই 

অনুসন্ধীনই বিচার ॥ ১৪ ॥ 

যেমন মৃত্তিকা ঘটাদির উপাদান, অহ বর তা 

তনিই এই জগতের উপাঁদান। তিনি অদ্বিতীয়, হুম, নিত্য ২ ও 
(রাশরচিত এইরূপ নিরূপণই' বিচার ॥ ১৫। | 

অহংগ্রতিপাদ্য সর্থাৎ আত্ম! এক, অতি হু, জ্ঞাতা, সর্বসাক্ষী, নি 

অব্যয় ; অহংপ্রতিপাদযই ব্রদ, ইহাতে আব সন্দেহ নাই, এইরপ তব 
বিচার ॥ ১৬ 



কাপর জান পরই ৯ ॥ | 

সার গুণ্যো দেহ মাংলমরোইশুচি: রি 
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্ ॥ ১৯॥ 
আত্মা প্রকাশক: স্বচ্ছে দেহস্তামস উচ্যতে। 
তষ্্রারৈক্যং প্রপশ্যস্তি কিমজানমতঃ পরস্ট। ২০1 
ত্মা নিত্যো হি সজরপো দেহোইনিত্যো হদন্রঃ 1 

 তয়োরৈক্যং প্রপশ্যস্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্ ॥ ২১॥ 
আত্মনম্ততপ্রকাশত্বং যত পদার্থাবভাসনম্।, 

নাগ্যাদিদীপ্তিব্ীন্ডি্ভবত্যান্্ং যতো! নিশি ॥ ২২ 

দেহোইহুমিত্যন্সং যূঢ়ো ধৃত্বা তিষ্ঠত্যহো জনঃ | 
চু . মমায়মিত্যপি জ্ঞাত্বা ঘটদ্রষ্টের সর্বদা ॥ ২৩॥ টি 

বিলি র্ত জবনববিহী, দেহ বু অবয়বযুক্ত, র্খেরা তাহা- 
তেও সমতা দেখিভেছে ইহার অপেক্ষা আর অজ্ঞান কি? ১৭ 

, আত্মা অস্তরস্থ ও নিয়ামক, দেহ বাহ ও নিয়ম্য, র্েরা তাহাতেও সমতা 
তিন ইহার পর আর অজ্ঞান কি? ১৮॥ 
আত্মা জানমক্র ও পবিত্র, দেহ মাংসময় ও অপবিত্র, রা তাহাতেও 
হা বির ইহার পর আর অজ্ঞান কি? ১৯॥ 
আত্মা প্রকাশক ও"মবচ্ছ, দেহ তাঁমস অর্থাৎ ঘটাদির গ্ভাঁয় প্রব শ্যঃ রা | 
হাকেম দিতেছে ইহার পর আর অজ্ঞান কি? ২০& 2. 
“আত্মা নিত্য কারণ, ইনি জংস্বরূপ, দেহ অনিত্যকাঁরণ অনস্রপ, সূ্থেরা জ্বাহাতেও সমতা দেখিতেছে; ইহার পর আর অজ্ঞান কি? ২৬, ১. 



টি 2 এ 

৩৯: ৯ এ 

এনিককাঝো নিকাহ নিষযোহহযবা্ । 1. রা ঃ 

আহ) লিলা জানা যু ॥২৫॥ 

৮ দেহো হ্সজপো সা? ॥ ২৬।.. 
| “নিপুশো নিক্ষিয়ো নিতো নিত্যমুক্তোইহমচ্যুতঃ | : 

নাহং দেহো হুসজ্রপো জানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥২৭॥ .. 
৮ নির্মল! নিশ্চলোইিনস্ত: শুদ্ধোইহমজরোহমরঃ |. 

নাহং দেহো হসজপো জানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২৮ 
স্বদেহে শোভনং সম্তং পুরুষাখ্যঞ্চ সম্মতম্। এ 

কিং মূর্খ শৃন্মাত্বানং দেহাতীতং করোধি ভোঁঃ॥ ২৯॥ 

ঘট” এরূপ জ্ঞান করে না। কিন্তু মূঢ়গণ “দেহ আমার” হহা' জানিযাও 

“আমিই দেহ” এইরূপ জ্ঞান করিয়া থাকে ॥ ২৩। , 

, আমি. সম অর্থাৎ প্রকাশ দ্বার! সর্বময়, শস্ত অর্থাৎ নির্বিকার ও িনা- 

নন্স্বরূপ ব্রন্দ) আমি অসংম্বরূপ দেহ নহি; রা টির পডিতগণ 
তত্বজ্ঞান বলিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥ 

আমি নির্বিকার, নিরাকার, নিন নর রিনি কি 
ও অব্যন়্ অর্থাৎ বিনাশহীন ; আমি অসংস্বরূপ দেহ নহি-; এই জানিকেই, 
পাঙ্িতগণ তত্রজ্ঞান কহিয়া থাকেন ॥ ২৫॥ 
আমি রোগহীন,ফলাভির্লাযশূন্, কল্পনারহিত ও'সর্কব্যাপী। শি 

বরণ দেইনহি; এইরূপ জ্ঞানকেই পণ্ডিতগণ তত্বজ্ঞান কহেন ॥ ২৬ ॥ ' 

আমি নিও, ক্রিয়াবিহীন, নিত্য, নিযুক্ত অর্থাৎ কাই ৪ 
অচ্যুত অর্থাৎ সচ্চিদাননন্বরূপ আমি অসংশ্বরূপ দেহ নহি এই জান 

/8১০৪৮৮৮8 ৪ [ 

আমি নির্ঘল, নিশ্চল, অনপত, শুদ্ধ, «সবি পদ 

নি, এইরূপ জানকেই পণ্ডিতগণ তত্বজান কিয়া থাঁকেন ॥ ২৮৪. 
: শরহে সূ্ঘ ! তুমি নিজ দেে বিদ্যমান মঙ্গল বর্ণে নির্ণাত তা 
ষোত্তর্ক আত্মাকে শৃষ্ঠ জান করিতেছ কেন? ২৯৪ ডি 



. স্বাত্মানং শৃণু মূ্ত্বং যুকযা ক্রত্যা চ পুরুষম্। 
_ দেহাভীতং সদাকারং লুদুরর্শং ভবাদুশৈ: ॥ ৩০॥ 

অহংশবেন বিখ্যাত এক এব স্থিতঃ পরঃ। 
স্থলত্বনেকতাং প্রার্তঃ কথং স্যান্েহক: পুমান্ ॥ ৩১ ॥ 

অহং ভ্রঈ তয় সিদ্ধ! দেহোইদৃশ্যতয়া স্থিতঃ | 

মমায়মিতি নির্দেশাৎ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্ ॥ ৩২ ॥ 
অহং বিকারহীনস্ত দেহো নিত্যং বিকারবান্। 
ইতি প্রতীয়তে সাক্ষাৎ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্ ॥ ৩৩ ॥ 

»/ যন্থাৎ পরিষিতিষ্নতযা তয় পুরুষলক্ষণম্। 
বিনির্ণাতং বিষৃঢ়েন কথং স্যান্দেহকঃ পুমান্ ॥ ৩৪ ॥ 

৮সর্ব পুরুষ এবেতি যুক্তে পুরুষসংজ্ভিতে । 

অপুযচ্যতে যতঃ শ্ুত্য! কথং স্যাঙ্ছেহকঃ পুমান্ ॥ ৩৫ ॥ 

যুক্তি ও শ্রুতি দ্বারা আত্মাকে দেহাতীত নির্ণয় কর। তিনি সদাকাঁর 
অর্থাৎ “আত্মা আছেন,” এইরূপ ব্যবহারের কারণই আত্মার আকার ; কিন্ত 

তোমার স্কায মূর্থেরা ভীহাকে দেখিতে পায় না ॥ ৩৯ ॥ * 
অহংশষ-প্রতিপাদ্য পরমাত্মা এক, স্থলদেহ অনেক। তবে তিনি কিরূপে 

দেহময় হইবেন ? ৩১ ॥ 
“ইহা আমার” এইরূপ নির্দেশ বশত: আত্মা ভ্রষ্টা ও দৃশ্য, এইরূপ প্রতীয়- 

মান হইতেছে? তবে তিনি কিরূপে দেহময় হইবেন ? ৩২ ॥ ৃ 
আত্মা বিকারহীন এবং দেহ অনবরত বিকারবান্, ইহা সাক্ষাৎ প্রতীয়মান 

হইতেছে ; তবে আত্মা কিরূপে দেহময় হইবেন'? ৩৩। এ 
. শিঙ্থাৎ পরং নাপরমন্তি কিঞ্চিত, নথাকসানষ্ত্রা ন জ্যায়োস্তি কশ্চিং। বৃক্ষ 
 ইব স্তব্ধো। দিবি তিষ্ঠত্যেকন্তেনেদং পূর্ণং পুরাণ সর্বম্ ॥৮ অর্থাৎ বাহার পর 
নস অপর কিছুই উত্রষ্টতর নাই, স্বাহা হই সুক্ষতর নাই, স্বাহা হইতে 



অপলঃ পুরুষঃ প্রোক্তো. বৃহদারখ্যকেইপি চ॥ ... 
অনন্তমলসংস্িষ্ট: ক্থৎ স্যাদেহক: পুমান্॥ ৩৬... 
তত্রৈব চ সমাথ্যাতং স্বযং-জ্যোতিহি পুরুষঃ | ... 

. জড়ঃ পরঃ প্রকাশোইসৌ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্ ॥ ৩৭ । 

প্রোক্তাইপি কর্ধকাডেন হ্যাত্সা দেহাতিলক্ষণঃ । . 
নিত্যশ্চ তৎ ফলং ভূঙক্তে দেহপাতাদনম্তরম্ ॥ ৩৮॥ 

 লিঙগঞ্চানেকসংযুক্তং চলন্দ শ্যং বিকারি চ। 

অব্যাপকমসন্রপং তৎ কথং স্যাৎ পুমানয়দূ॥ ॥ ৩৯ ॥ 
এবং দেহঘয়াদন্ট আত্মা! পুরুষ ঈশ্বর: | 

সর্বাত্মা সর্ববরূপশ্চ সর্বাতীতোইহমব্যয়ঃ ॥ ৪*॥ 
ইত্যাত্মদেহভাগেন প্রপঞ্চস্যৈব সত্যতা । 
যথোক্তা তর্কাশীস্ত্রেণ কিন্ততঃ পুকুষার্থতা। ॥ ৪১ ॥ 

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও “অসঙ্গো ইয়ম্পুরুষ:” অর্থাৎ আত্মা গহীন, ইছা 
কথিত আছে; কিন্তু দেহ অনন্তমলসংশ্লিষ্ট ; তবে আত্মা কিরূপে দেহময় 

হইবেন ? ৩৬ ॥ 
* . সেই বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেই গরুকে! গ্যোডির ইহা কথিত আছে, 

কিন্ত দেহ ঘটাদির ন্ঠায় প্রকাশ্য জডপদার্থ অর্থাৎ অপরের আলোক ন! 

পাইলে প্রকাশিত হয় না; তবে আত্মা কিরূপে দেহময় হইবেন ? ৩৭ ॥ 

“্যাঁবজ্জীবমগ্রিহোত্রং জুহুয়াৎ” অর্থাৎ যত কাঁল জীবন ধারণ করিবে, তত 

কাল অগ্নিহৌত্রযাগ করিবে, ইত্যাদি কর্মকাগুবিভাগেও আত্মা হাঃ 

ও নিত্য দেহপাঁতের পর কর্মফল ভোগ করেন, ইহা কথিত আছে; অতএব 

ইহা দ্বারাও আত্মা দেহাঁতীত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ৩৮॥ 

বহুরূপ-কাঁরপ-সংযুক্ত, চঞ্চল, জ্যোতিহাঁন, বিকাঁরী, অব্যাপক ও অনিত্য 
দেহ কেমন করিয়া পুরুষ বা আত্মা হইতে পারে? লিঙ্গ ও কারণ এই 
উভয় শরীরই নানা স্থলশরীরের সন্বন্ধবিশিট, চঞ্চল, বিকারযুক্ত, অব্যাপক ও 

অনতঘ্বরূপ, তবে আত্মা কিরূপে দেহময় হইবেন? ৩৯॥ | 

আত্মা স্থূল ও ু ন্্, এই উভয়দেহ হইতে অভিরিজ ও ঈশ্বর. 

সর্ধাত্মা, সর্বরূপ, ঈর্বাতীত ও অব্যয় ॥ ৪০। রি 

তার্কিকগণ এই আত্মা ও দেহের বিভাগদৃষ্টি করিয়াও তর্কশাস্তোক্ত প্রপ- 

ঞ্চের সত্যর্তা শ্বীকার করেন; তাহা অপেক্ষা! টার পুরুষার্থত কি ? ৪১। 

মাপ 



. ইদদানীংনেহভেদসা হসতবং ক্ুটমূযুতে /:৪২ 17. 
রা সাকরপবারেরে যুক্তোন কহিটিং। .. * 
 জীবন্বঞ্ ্ববা জেয়ং রজ্জ সর্পগ্রহো যথা ॥ ৪৩॥ : 

. রজ্জুজানাৎ ক্ষণেনৈব যহন্জুহি স্পিন । 
_ ভাতি তথচ্চিতি: সাক্ষা্বিশ্বাকারেণ কেবলা ॥ ৪৪ ॥ 
_ উপাদানং প্রপঞ্চস্য ব্রন্বণোঁি্ বিদ্যতে | | 

তস্থাৎ সর্ববপ্রপর্থেণ্বং বুক্ষৈবাস্তি ন চেতরঙ ॥ ৪৫ ॥ 

 ব্যাপ্যব্যাপকতা মিথ্যা সর্ধমাত্মেতি শাসনাৎ। 
ইতি জ্ঞাতে পরে তত্বে ভেদস্যাবসরঃ কৃত; ॥ ৪৬॥ 

শ্রত্যা নিবারিতং নৃনং নানাত্বং স্বমুখেন হি। 
কথং ভাসো ভবেদন্তঃ স্থিতে চাছয়কারণে' 118৭ ॥ 
দোষোইপি বিহিত ক্রত্যা মৃত্যোম্ৃত্যুং স গচ্ছতি]ু। 

ইহ পশ্যতি নানাত্বং মায়য়া বঞ্চিতো নরং ॥ ৪৮ ॥ 

_. এই দেহ ও আত্মার ভেপ্রদর্শন দ্বারা দেহের আত্মতা নিবারিত হইল। 
এক্ষণে দেহভেদের অসত্তা নুস্পষ্টকূপে বলা যাইতেছে । ৪২ ॥ 

চৈতম্ের (ভূত ও ভৌতিক প্রপঞ্চের আধানের প্রকাঁশকে রি 
একরূপতাহেতু ভেদ কখনও যুক্তিযুক্ত নহে । যেমন রজ্জুতে সর্পত্রম হয়, তক্রপ 

আত্মাতেও জীবস্ব মিথ্যা ॥৪৩॥ টি 3: | 
রজ্ন্বরূপের অজ্ঞান 'হইলেই যেমন রজ্জুতে সপন্রম হয়, ভত্রুপ আত্ম- 

স্ব্ূপের অজ্ঞানবশতই আত্ম! নাঁনারূপে কল্পিত হইয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥ 
 ত্রক্মবিনা আর পরপক্ষের উপাদান নাই অতএব সকল একই, ্, আর 
কিছুই নহে ॥ ৪৫ | * 

এই সকল প্রপঞ্চই আত্মস্বক্ূপ, এই প্রকার প্রমাণ সারা আত্মার 
ব্াপ্য ও ব্যাপকতা মিথ্যা, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে। পইপে পরমা 
জাত হইলে জার ডেদজানের অবসর কোথায়? ৪৬॥ 
তি স্বয়ংই জগতের নাঁনাত্ব নিবারণ করিতেছেন 
ইল গে পা? 

ৃত্ুাপ্লো তিযইহ শ্য 



শপ গান বভীতি হতিাদী। ০৪: 
* ুবরণাজ্জায়মানস্য সুবর্ণ শাঙ্বতম্। *৭ 
বন্ষণো জায়মানস্য বর্ত্ব্চ তথা ভবেৎ ॥ ৫১॥  :; 
স্বক্পমপ্যন্তরং কৃত্বা জীবাত্মপরমাত্বনোঃ রি 
যস্তিষ্ঠতি স মৃঢ়াত্মা ভয়ং তস্যাভিভাহিতম্ও ৫২ ্ 
ত্রাজ্ঞানাস্ভবেট্দব তুমিতরস্তত্র পশ্যতি। ও 
আত্মত্বেন য়দা সর্ববং নেতরম্তত্র চান্বপি ॥ ৫৩ ॥ 

এযস্িন্সর্বাণি ভূতানি চাত্মস্বেন বিজানতঃ চি 
নৈব তস্য ভবেম্মোহে! ন চ শোকোহদ্বিতীয়তঃ ॥ ৫৪1: 

অয়মাত্মা হি ্রদ্ৈব সর্বাত্মকতয়া স্থিতঃ | ৮ ক 

_ ইতি নিরধানিতং ত্য বৃহারশ্যসংজমা %৫৫॥ 
জন্মমৃত্যুষাতন! ভোগ করিতে হয়। ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ধাহারা নানাত্ব দর্শন 

করেন, তাহাদিগের ফ্লোষংও বিহিত আছে। ায়াবঞ্চিত বাই জগতে 

নানান দর্শন করে ॥ ৪৮1. 

 ব্রন্ধ হইতেই সমস্ত সঞ্জাত, মনিরা দা জিন 

ক্বরন্ষই সকল প্রকার নাম, বিবিধ প্রকার কপ ও মগ করম ধারণ করিতে 

ছেন” ইহা স্বয়ং শ্রুতি কহিয়াছেন ॥ ৫০ ॥ 

যেমন সুবর্ণ হইতে জাত ভ্রব্য চিরকালই ু বর্ণ থাকে, বইতে 
জারমান জগৎ ব্র্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহে॥ ৫১৪॥ . 

বে ব্যক্তি জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে কিছ্িন্মাত্র ভেদজান করে, লীনা; 

ভাহাকে ভয় পাইতে হয় অর্থাৎ তাহার চিত্ের শাস্তি হয়না ॥ ৫২ ॥ 

থে অবস্থাতে অজ্ঞান বশত; দ্বৈতজ্ঞান হয়, সেই অবস্থায় এক পদার্থ অন্ত 
পাকে বান কে আন দে কই দেখিতে গা না? ৮ 



মি জগ যথা স্বপ্ন উহবগবা ৪ ॥ ৫৬॥ 
. স্বপ্ধো জাগরণেহলীক: স্প্ধে জাগরণোহইপি হি। 

দ্ব়মেব লয়ে নাস্তি লয়োইপি উভয়োন চ॥ ৫৭॥ 
ক্রয়মেব ভবেন্সিথ্যা গুণত্রয়বিনিশ্মিতম্। 

অসা তষ্টা গুণাতীতো নিত্যো হোকশ্চিদাত্বকঃ ॥ ৫৮ ॥ 

বন্ধন দি ঘটত্রাস্তিঃ শুক্তোৌ বা! রজতস্থিতম্॥ 

তত্ব ক্ষণি জীবত্বং বীক্ষ্যমীণে ন পশ্যতি ॥ ৫৯ ॥ 

_. শষথা ম্বদি ঘটো নাম কনকে কুগলাভিধা। 

শুক্কৌ হি রজতখ্যাতি্াঁবসংজ্ঞা তথাঁপরে ॥ ৬৯ ॥ 
“যতৈব ব্যোক্সি নীলত্বং যথা! নীরং মরুস্থলে | 

পুরুষত্বং যথা স্থাণৌ তদদ্বিশ্বং চিদাত্মনি ॥ ৬১ ॥ 

_ বখৈব শূন্যে বৈতালো! গন্ধর্বাণাঁং পুরং বথা । 
'যথাকাশে ছিচন্দ্রহথং তদ্বৎ সত্যে জগত স্থিতম্ ॥ ৬২ ॥ 

যেরূপ সপ্দৃষ্ট পদার্থ স্বপ্রকালে সত্য বলিয়া প্রতীত হইলেও জা গ্রদবস্থায় 

অলীকন্ব হেতু তাহার ধ্বংস হইয়া থাকে, তদ্জপ জীবত্বের সকল ব্যবহারোগ- 

যোগী এই জগৎ অক্জ্ানত! বশতঃ অবিনাশী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও আদ্বৈত- 

জান বশতঃ তাহার অস্তিত্ব অনুভব হয় না। জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন মিথ্যা,ম্বপ্রাবস্থায় 

জাগরণ মিথ্যা, সুুত্তি অবস্থায় জাগরণ ও স্বপ্ন উভক্বই মিথ্যা এবং জাগরণ ও 

স্বপ্ন উভয় অবস্থাতেই সুযুপ্তি মিথ্যা বলিয়। প্রতীয়মান হইয়া থাকে ॥ ৫৬-৫৭ ॥ 

খপত্রস্নবিনির্শিত জা গ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাই যিথ্যা। এই 

অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী গুণাতীত চিৎস্বরূপ অদ্ভিভীয় আত্মাই সত্য ॥ ৫৮॥ 
যেমন মৃত্তিকাতে ঘটভ্রম ও শুক্তিতে রজতন্রম ঘটে, তন্জপ ব্রন্ধে জীবত্রম 

হয়, আত্মসাক্ষাৎকার হইলে আর সে ভ্রম থাকে নাঁ ॥ ৫৯॥. 

3 5 ঘটসংজ্া, স্বর্ণে কুগুলসংজ্ঞা ও শুক্তিতে রজতথ্যাতি, 
মাত্সাতে জীবসংজ্ঞা-॥ ৬০ ॥ | 

যেমন আকাশে নীলতা, মরুভূমিতে জল এবং স্থাণু অর্থাৎ শাখাহীন বৃক্ষে 
মহ্যাবোধ, জপ টির পবা এই বি সামর্থ নিক আরোপ 
হয় 8 ৬১1 

্ঃ যেমন শুনে 'ালগুর ও. করন, আকাশে রই চন্্, তক্জপ 



$. ৪৫ 
যথা তরঙ্ঈকল্লোলৈজ'লিমেব স্করত্যলম্। | 

পাত্রর্নপেণ তাঅং হি র্বাতৌবৈতবাজজী ॥ ৬৩॥ 

* ঘটনায়! যথা পৃর্থী পটনায়া হি তত্তবঃ | ও 

জগন্নায়া চিদাভাতি জ্েয়ং তত্তদভাবতঃ ॥ ৬৪ ॥ 

সর্কবোইপি ব্যবহারস্তব ব্রক্ষণ! ক্রিয়তে জনৈঃ | 

অজ্ঞানান্ন বিজানস্তি মৃদেব হি ঘটাঁদিকম্ ॥ ৬৫॥ 

কার্যকারণতা নিত্যং ভাঁবি ঘটম্বদোর্ষথা | : 
তথৈব শ্রুতিযুক্তিভাং প্রপঞ্চব্রদ্ষণোরিহ ॥ ৬৬ | 

« গৃহমাণে ঘটে যদ্বন্ম,দেব যাতি বৈ বলাৎ। 

বীক্ষ্যমাণে, প্রপঞ্চেইপি ব্রদ্মৈব ভাতি ভাম্বরম্ ॥ ৬৭ ॥ 

সত্যে জগৎ সংস্কিত জাঁনিবে অর্থাৎ আকাঁশে দুই চন্দ্র বা গম্ধব্বনগরাদি দর্শন 

যেরূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের ভ্রম বশতই হইয়া থাঁকে, তক্রপ জগতের নিত্যত্ববোধও 
ভ্রমাত্বক ॥ ৬২ ॥ রর 

_. ঘেমন তরঙ্গ-কল্লোলে জল ব্যতীত অন্ত কোন পদার্থই উপলক্ষিত হয় না, 
যেমন তাঅপাত্রাদি বস্তু তা ভিন্ন আর কিছুই নহে, তন্রপ এই জগৎপ্রবাহে 
আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুরই প্রকাশ লক্ষিত হয় না ॥ ৬৩॥ 

যেমন ঘট বলিলে মৃত্তিকা ও বন্ধু বলিলে সুত্র প্রকাশ পায়, তক্জপ জগৎ 

বলিলে চিদাত্মাই প্রকাশ পাইয়া থাকেন, যেহেতু, ঘটপটাদির চায় জগৎ 
মিথ্যা ॥ ৬৪ ॥ 

যেরূপ ষুগ্নয় ঘটাদি ব্যবহারকালে ঘটাঁদি ব্যবহার করিতেছি না, তত্বতঃ 

মৃত্তিকা ব্যবহার করিতেছি, মন্ৃষ্যের এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তন্্রপ ক্রন্ব 

হবারাঁ জীবনের সকল কার্ধ্য সাধন করিয়া লইয়াও মনুষ্য তত্বত: সরি 
সক্ষম হয় নাঁ। ৬৫॥ 

যেমন সর্বদাই ঘট ও মৃত্তিকায় কার্ধ্যকারণতা দেখা যায়, তপতি ও 

ুক্তি হ্বারা প্রপঞ্চ-জগৎ ও ব্রদ্ষাপ্ডের কাধ্য-কারণ জানা যায় ॥ ৬৬1 . 

যেমন ঘটে ও মৃত্তিকার মধ্যে কার্ধ্য-কারণসন্বন্ধ নিত্য হয়, তন্্প প্রপঞ্চ 

জগতের বিষয় পর্যালোচনা করিলে পরমত্রক্ষই তাহার নিত্যকারণন্নপে প্রতীত 

হন। যেক্প-ঘটের বিষয় চিন্তা করিলে ম্ৃত্তিকাই বলবতরূপে প্রকাশ পানর, 
তন্রুপ এই অনিত্য জগৎ্প্রপঞ্চের বিষয় পর্ধ্যালোঁচন! করিলে তন্নিহিত শাশ্বত 

ক্ষপদার্ঘ ভিন্ন অপর কোন নিত্য সতাই পরিস্ক ট হয় না ।+৬৭॥ 



আং ্িবিভাগোতিং নি বুধৈঃ ॥ ৬৯1. 
. সরপন্থেন যথা রজ্জরজতদ্ববেন শু্তিকা | ৃ 

_ বিনির্িতা বিমৃুঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা ॥ ৭ ॥ 

ঘটত্বেন যথা পৃথ্বী পটদ্বেনৈব তস্তব: | » 
বিনিশ্মিতা বিমুড়েন দেহত্বেন তথাত্বতা ॥ ৭১॥. 
কনকং কুণ্তলত্বেন তরজত্বেন বৈ জলম্। . 
বিনিশ্মিত! বিমৃঢ়েন দেহত্বেন তথাত্বতা ॥ ৭২॥ 
পুরুষদ্ধেন বৈ স্থাণুর্দলত্বেন মরীচিক|। 
বিনির্টিতা বিমৃঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মত। ॥ ৭৩ ॥ 

, গৃহস্থেনৈব কাষ্ঠানি খড়গত্বেনৈব লোহতা! | 
* বিনির্শিতা বিমূচ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা ॥ ৭৪। 

. যেমন একমাত্র রজ্জু জারী ও অক্ঞারী উতর বাতির নিক্উরহ্ত 
এই উভয়রূপে প্রকীঁশ পায় অর্থাৎ জানী রজ্জুকে রজ্জুই দেখে এবং অজ্ঞানীর 
বজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, সেইরূপ পরমাত্মা সর্বদা শুদ্ধরূপেও প্রকাশ 
পাইতেছেন এবং অশুদ্ধরূপেও প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ৬৮। 
যেমন কৃত মৃগ্ধনন, তক্রপ দেহও চিন্ময়) অতএব জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কি হেত 
05555 85 

যেমন অজ ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প ও শুক্তিকাকে, রজস্ট জ্ঞান করে, সেইক্প 
বিষ ব্যক্তি আত্মাকেই মে বলিয়া জান করিয়া বকে ॥ 4, চল 
_ বেমন পৃদ্বীকে ঘটরূপে ও তন্তকে বন্্রূপে মির করে, তন্ধপ অজ্ঞের! 
সন দেছরূপে নির্ঘয় করিয়া থাকে ॥ ৭১ ॥ . | 

(*. যেমন র্ণকে কুগুলাকারে ও জলকে তরঙ্গাকারে দির করে, তক্দপ 
অন্ধের আত্মাকে দেহরপে নিয় করিয়া থাকে ॥ খহ॥  * 



ফকরাচার্য্যের গ্ন্দালা। কি 
বা ইন গাদন কাচ বিএ 

পোতেন গচ্ছতঃ পুংসঃ সর্ববং বিশ তবেং ॥ 
তছদাত্নি দেহত্বং পশ্যত্যজানযোগতঃ ॥ ৭৬ ॥ 
পীতত্বং হি যথা শুভ্রে দোষাত্তবতি কস্যচিৎ। 
তদ্দদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৭৭॥ 

চক্ষুর্ভ্যাং ভ্রমশীলাভ্যাং সর্ধবং ভাঁতি ত্রমাত্বকম্। 

ত্দাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৭৮ ॥ 

অলাতং ভ্রমণেনৈব বর্ত,লং ভাতি ্ুধ্যবত। 
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৭৯ ॥ 

মহত সর্বববস্ত,নামণুত্বস্বতিদূরত:। 
তদ্দাত্মনি দেহত্বং' পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ | ৮০ ॥ 

-. স্থক্ত্বে সর্বভাবানাং স্থুলত! চোঁপনেত্রতঃ | 

তত্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮১ ॥ 

_ যেমন জলে বৃক্ষের প্রতিবিশ্ব পড়িলে অজ্ঞেরা তাহাকেই প্ররু প্রকৃত বৃক্ষ জ্ঞান 

করে, তন্রপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহজ্ঞান হয় ॥ ৭৫ ॥ 
যেমন পোতগামী ব্যক্তি সকল পদার্থকেই চঞ্চলের ন্যায় জ্ঞান করে, 

তক্রপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহজ্ঞান হয় ॥ ৭৬ ॥ 
যেন কোন ব্যক্তি দৃষ্টিদোষ বশতঃ শুত্রবর্কে পীতবর্ণ জান করে, 

তজ্প অজ্ঞানবশতই আত্মীতে দেহভ্ঞান হয় ॥ ৭৭॥ | 
যেরূপ মদ, যোহ, শিরোধুর্ণন প্রভৃতি রোগে ত্রমযুক্ত চক্ষু দ্বারা দৃষ্টিপাত 

করিলে সকল পদার্থই ভ্রমাত্মক ৃষ্ট হয়, হিটার রর 
আত্মাতে দেহজান করিক়। থাকে ॥ ৭৮ ॥ 

যেমন জলের অভ্যস্তরভাগকে পরিত্রামিত করিলে সেই জলকে ুর্য্ের 
ঠায় বর্তূঘাকীর বোধ হয়, তন্রপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে  দেহজান হই 
থাকে ললে নাই ॥ ৯৭ রা 

কার বলেও তি ই ছোট বলি লন, 
নবশম আত্মাতে দেহত্রম হইয়া থাকে ॥ ৮৯৪ | 

উপনেত্র অর্থাৎ চশমা ছারা অতিনুত্ম বস্তকে লে বলিয়া বোধ, হর, 

ই আআত্মাতে দেহ জান হইঙ্া খাকে $৮১। 

. 
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 কাচভূমৌ জলত্বং বা জরডূমৌ হি কাঁচতা | 
| তবদাত্মনি দেহত্বং পণ্যতাজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮২। 

যনদক্ মিত্বং হি মণো বা বন্ছিতা পুনঃ | 
তহ্বদাত্বনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্জানযৌগতঃ ॥ ৮৩। 

:. যখৈৰ দিগ্বিপর্্যাসে। মোহীস্তবতি কস্যচিৎ। 
তঙ্ছদাত্বনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮৪ ॥ 

_ অন্েষু সংস্থ ধাবংস্থ সোমো ধাবতি ভাঁতি বৈ। 

তদ্ধদাত্মবনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮৫ ॥ 

যথা শশী জলে ভাঁতি চঞ্চলত্বেন কহিচিৎ। 

তহ্ছদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮৬ ॥ 

এবমাত্মন্তবিদ্যাতো দেহাধ্যাঁসো! হি জায়তে। 

স এবাত্মপরিজ্ঞানীৎ লীয়তে চ পরাত্মনি ॥ ৮৭ | 

 সর্ধমাত্বতয় জ্ঞানং জগৎ স্থাবরজঙ্গমমূ্।. 

অভাবাঁৎ সর্ভাবানাং দেহদ্য চীত্মতা কৃত; ॥ ৮৮। 

যেমন কাঁচভূমিতে জলভ্রম ও জলে কাচন্রম হয়, তদ্রপ অজ্ঞানবশতই 
আতাতে দেহভ্রম হইয়। থাকে ॥ ৮২॥ 

যেমন অগ্নিতে মণিত্ব ও মণিতে অগ্রিত্ব জ্ঞান হয়, তন্রপ অজ্ঞানবশতই 
আতাঁতে দেহজাঁন হইয়া! থাকে ॥ ৮৩॥ 

যেমন মোহহেতু কোন কোন ব্যক্তির দিগৃত্রম হয়, তন্রপ অজ্ঞানবশতই 
আত্মাতে দেহজ্ঞান হইয়! থাকে ॥ ৮৪ ॥ 

যেমন আকাশে মেঘগণ ধাবিত হইলে চন্্রকেও ধাবমানের ত্তাষ় জ্ঞান হয়, 
তন্রপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৮৫। 

যেমন কোন কোন ব্যক্তি জলের চাঞ্চল্য বশত; চন্ত্রকেও চঞ্চল বৌং 
করে, তন্রপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহজান হয়। ৮৬। 

এইরূপ অবিদ্যাবশত:; আত্মাতে দেহজ্ঞান হয়) আত্মতত্- পরিজান 
হইলে সেই দেহজান পরমসথতে লীন হয় রা তখন দেহের আত্মজ্ঞান 

বিজয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। ৮৭| 
ঠা জগৎকে আত্মন্বরূপ জ্ঞান করিবে; সকল টি 
নিভা । অতএব দেহের আত্মতা কিং প্রকারে সন্ভবিতে পারে? ৮৮ 



 শঙকরাচার্যের এস্থমালা! ৪৯. 

আত্বানং মততং জানন্ কাল নর মহামতে। এ 

প্রারন্ধমখিলং তৃঞ্জন্ নোঁগ্বেগং ক সু মহণসি 7৮৯ 

: উৎপর্নেংপ্যাত্ববিজানোপ্রীরদধং নৈব মুঞ্চতি। 
ইতি বৎ শ্রায়তে শাস্বাৎ তন্নিরাকিয়তেহধুনা | ৯*॥ 

তত্বজ্ঞানোদয়াদূর্ধং প্রারব্ং নৈব বিদ্তে। 

দেহার্দীনামসতাত্ত, যথা স্বপ্রো বিবোধতঃ | ৯১ | 

কর্ম জম্মান্তরীয়ং যত প্রারবমিতি কীর্তিতম্। 

তত্ত, জন্াস্তরাভাবাঁৎ পুংসে। নৈবাস্তি কষ্ছিচিৎ | ৯২ ॥ 
্বপ্রদেহো যথাধ্যন্তস্তঘৈবায়ং হি দেহকঃ | 

অধান্তস্য কৃতো জন্ম জঞ্মাভাবে হি তৎ কুত; ॥৯৩। 

 উপাদানং প্রপঞ্চস্য মৃত্তাগুস্যেব দৃশ্ঠাতে। 

অজ্ঞানঞ্চেতি বেদাকতৈস্তস্বিরষ্টে ক বিশ্বত ॥ ৯৪1 

যথা রজ্জুং পরিত্যজ্য সর্পং গৃহাঁতি বৈ ভ্রমাঁৎ। 

ৃ তঙ্ৎ সত্যমবিজ্ঞায় জগৎ পশ্যতি মৃঢ়ধী: ॥ ৯৫ ॥ 

হে মহাঁমতে ! সর্বদা আত্মাকে জানিয়া কালযাঁপন কর । সমস্ত শ্রারন্ধ 
কার্শের ফলতোঁগ করিবে, তাহাতে উদ্দিপ্র হইও না ॥ ৮৯ ॥ 

আত্মজান উৎপন্ন হইলেও প্রারন্ধ থাকে, ইহা যে শাস্ত্রে শ্রুত আছে, এক্ষণে 

তাহ! নিরারুত হইতেছে 1 ৯০ ॥ 

নিদ্রা হইত প্রবুদ্ধ ব্যক্তির নিকট বেরা বপষটবিষরের অস্থি বিনষ্ট র,লেই- 
রূপ ব্র্গজ্ঞান উপস্থিত হইলে দেহাঁদির অস্তিত্বের সম্ভাবনা নষ্ট হয় বলিয়া ব্রহ্ম 

জানোদয়ের পর প্রীরন্ধ বা জন্মাস্তরীয় করের অস্তিত্ব-সস্ভাঁবনা বিদূরিত হয় 1৯১1 

জন্মাস্তরীয় কর্্মকে প্রারদ্ধ বলা যায়। সি সভা আর কখ-. 

নও! প্রারন্ধ থাকে না ॥ ৯২ ॥ 

. স্বপ্নদেহের ম্যার এই দেহও অধ্য্ত (লিন) হয়, অধ্যন্তের আর-জন্ম 

কিরূপে ঘটিতে পাঁরে এবং জন্মাভাবে কিরূপে প্রারন্বভোগ (হইবে? ৯৩॥ 

_ঘটাঁদির যেমন মৃত্তিকা ও জল উভয়ই উপাদান, তন্জপ এই বিশ্বপ্রপঞ্চের 

অন্ধ ও অজ্ঞান উভয়ই উপাদান ইহা বেদান্তপ্রমাণে জানা যায়) উপাদান- 
স্বরূপ অজ্ঞানের নাশ হইবে বিশ্ব কিরপে থাকিতে: পারে? ৯৪৪॥ 

' যেমন ভ্বমবশতঃ রজজ,তে রঙ্ুক্ান না হইয়া সর্পজান হয়,তজ্রপ অজানবশত; | 

ক তে জানা হা ৎ সি জান হই াকে ৪ 
৮৯ চা 



ধিষ্ঠানে তথা জাতে প্রপঞ্চঃ শুক্ততাং গতঃ ॥ ৯৬॥ 

দেহলস্যাপি গ্রপঞ্চত্বাৎ ্বারস্থি চঃ কুত*। িগি ি 

অজ্ঞানজনবোধার্থং প্রারব্ধং বক্তি বৈ ক্রতিঃ ॥ ৯৭ ॥ 
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মমাণি তন্দিন্ দৃষ্টে পরাবরে । 
বনত্বং তন্সিষেধার্থং শ্রত্যা গীতং যত: স্কট ॥ ৯৮| 
উচ্যতেইজির্ব্বলাচ্চৈতৎ তদানর্থনবয়াগম: 
বেদাস্তমতহাঁনঞ্ যতো জ্ঞানমিতি শ্রুতিঃ ॥ ৯৯ ॥ 
ত্রিপঞ্চাঙ্গান্ততো বঙ্ষ্যে পূর্ববোক্তস্য হি লয়ে । 
তৈশ্চ সর্ব সদ! কার্ধ্যং নিদিধ্যাসনমেব চ ॥ ১০০ ॥ 
নিদিধ্যাসাদৃতে প্রাপ্তিনণভবেৎ সঙ্িদাত্মনঃ | 
তস্থাদ্ব্ধ নিদিধ্যাসেৎ জিজ্ঞাস্থঃ শ্রেয়সে চিরম্ ॥ ১০১। 

রজ্জুরূপ পরিজ্ঞাত হইলে যেমন সর্প-জ্ঞান থাকে না, তন্্রপ প্রপঞ্চের অধি- 
ষটানভূত আত্মার পরিজ্ঞান হইলে প্রপঞ্চ মিথ্যা বলিয়া বোঁধ হয় ॥ ৯৬ ॥ 
-. দ্বেহও প্রপঞ্চ বা অলীক কল্পনা মাত্র, সুতরাং কিরূপে তাহাতে প্রারন্ষের 
'অবস্থিতি হইতে পারে? অজ্ঞানীদিগের বোধের নিষিত্ত ক্রুতিতে প্রারন্ধ উক্ত 
হইয়াছে ॥ ৯৭ 

শ্রুতিতে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে যে, সেই পরাৎপর পরমাত্মার দর্শন 
'হুইলে সকল কর্মফল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কর্দসকল (সঞ্চিত, ক্রিমাণ,ও প্রারন্ধ ) 

-এই বহুবচনও প্রারন্ধের অভাবপ্রতিপাঁদনের নিমিত | ৯৮ | 
অনভিজ্ঞগণই বলপূর্ব্বক প্রারন্ধ স্বীকার করে, তাহাতে প্রথম মোক্ষাভাব এবং মোক্ষের অভাব হইলে-্জানের উচ্ছেদ,এই দুইটি দোষ উপস্থিত হয় আর 

তাহা হইলে বেদাস্তমতের ( অহৈতবাদের ) হানিও হয় যেহেতু, প্রারক্বরূপ রা করা যার, তাহা কছে। শ্রুতি-প্রমাণ না ম. রে জাহান 
স্উপাক্স নাই ॥ ৯৯ ॥ ূ রর টা টি রি 

অনন্তর পূর্বোক্ত জানলাভের .নিমিত্ত পঞ্চদশটি নিদিধ্যাসনের অন্ধ বজি- তেছি। সেই সকল অঙ্গ হারাই সর্বদা নিদিধ্যাসন করিবে 1১০. 



ধ্যে গ্র্থমালা ৫৯ 

যমো হি নিযে মৌনং দেশশ্চ কালতা ) 
আসনং মুলবন্ধপ্চ দেহসাম্যঞ্চ দৃক্স্থিতি: ॥ ১০২॥ 
প্রাণসংঘমনঞৈব প্রত্যাইীরশ্চ ধারণা । 
আত্মধ্যানং সমাধিশ্চ পরোস্কানঙ্ানি বৈ ক্রমাৎ ॥ ১০৩ ॥ 

ব্বং ব্রঙ্গেতি বিজ্ঞানাদিল্দিয়গ্রামসংযমঃ | 

উদ সংপ্রোক্তোইভ্যসনীয়ে। মুহম্মু'্ছঃ 8১০৪॥ 

সজাতীয়প্রবাহশ্চ বিজাতীয়তিরন্কৃতিঃ | 

নিয়মে! হি পরানন্দো নিষমাৎ ক্রিয়তে বুধৈঃ ॥১০৫ ॥ 
ত্যাগঃ প্রপঞ্চরূপস্য চিদ্াত্বত্বাবলোকনাৎ। 

ত্যাগে। হি মহতাং পৃজ্যঃ সন্যো মোক্ষময়ো যতঃ 0১০৬ 

যম্বা্বাচো নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ | 

যন্মৌনং মোগিভিগ্ম্যং তগ্ভবেৎ সর্বদা! বুধঃ ॥১০৭॥ 

যম, নিয়ম, ত্যাগ, মৌন, দেশ, কাল, আসন, মূলবন্ধ, দেহসাম্য, কৃস্থিতি, 
প্রাণসংযমন, প্রত্যাহার, ধারণা, আত্মধ্যান ও সমাধি এই সকল অঙ্গ ক্রমশঃ 
কথিত হইতেছে ॥ ১০২-১০৩ ॥ 

সকলই ব্রহ্ম, এইরূপ নিশ্চয় করিয়! ইন্দ্িয়সকলের সক বম কহে, ইহা | 
পুনঃ পুন: অভ্যাস করিবে ॥ ১০৪ ॥ | 

_ সজাতীথ প্রবাহ অর্থাৎ আমি পরমত্রক্গ, এই জ্ঞানপ্রবাহ ও বিজাতীয় তির- 

্কার অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত জগতে মিথযাজ্ঞান, ইহাকে নিয়ম কহে; এই নিয়ম 
অবলম্বন করিয়া প্ডিতগণ পরমীনন্দ লাভ করেন 11১০৫।। 

চিন্ময় আত্মার তত্বীবলোকন অবলম্বন করিয়া যে ্রপঞ্ষের (ঘটপটাদি 

নামরপ ব্যবহৃত পদার্থের ) পরিত্যাগ, তাহাকেই ত্যাগ বলা যায়, ইহাকে 
মহাত্মারাও আদর করিয়া থাকেন, যেহেতু, ইহা সত্য মোক্ষগ্রদ ॥ ১০৬॥ ূ 

(যাহাকে মন ও বাক্য দ্বারা ধারণা বা প্রকাশ করিতে পারা যায় না,যোগিগণ 

যে বৃ্ধাতীত,বাক্যাতীত সত্তাকে যোগাবলমবনে প্রাপ্ত হইয়াও কেবল নয্যবদ্ধি 
বা নযভাষায় অলীম শক্তির নত প্রকাশ করিতে না পারিয়া যেরূপ মৌনাশ 
করিয়া থাকেন, লেপ তুক্ন্তাবের নাম মৌন। পণ্ডিতগণ সর্বদাই 
সেইব্প ভা হীন বাক্যাতীত বিরাট ব্হ্ববিদ হইতে চেষ্টা করিবেন ॥ ১০৭ 



টি বিনে তং বেমপাকে। - 
. প্রপঞ্চো বগি বক্তব্য: সোহপি শব্ববিবজ্জিত: 1১৯৮ 
ইতি বা তঙবেক্নং সতাং সহজলংজ্িতম্। ইক 

| দন 
বেনেদং সততং ব্যাপ্তং স দেশো বিজন: স্থৃতঃ ॥ ১১* ॥ 

কলনাৎ সর্বভূতানা ব্রহ্ধার্দীনাং নিমেষতঃ | 
কালশবেন নির্দিউশ্চাখগাঁনন্দকাছয়ঃ ॥ ১১১ ॥ 

সুখেনৈব ভবেদ্যশ্িক্গজম্ং ব্রন্ষচিত্তনম্ | : 
আসনং তথ্িজানীয়ান্জজন্রং সুখনাশকম্ ॥ ১১২। 

সিদ্ধং যৎ সর্বতৃতাদি বিশ্বীধিষ্ঠানমব্যরম্। 
ষন্মিক্ন সিদ্ধাঃ সমাবিষ্টান্তছৈ সিদ্ধাসনং বিদুঃ || ১১৩ ।। 
যম্ম'লং সর্ধভৃতীনাঁং যন্ম,লং চিত্তবন্ধনম্। 
মূলবন্ধঃ সদা সেব্যো যোগ্যোহসৌ রাজযোগিনাম্ ॥॥ ১১৪ || 

॥ ১০৯ 

সপ তহপ এ পপাপীপাপাপপাপি পিপিপি 

 ধিনি বাক্যের অগোচর, ক্বাহাঁকে কে বর্ণনা করিতে পারে? যদি বল, 

প্রপঞ্চের বিষয় বর্ণনা করা যায়, তাহাঁও শববজ্জিত অর্থাৎ সৎ অন্ত প্রভৃতি 

নানাপ্রকার পদার্থ আছে, তাহাও বর্ণনা করিয়া শেষ করা যাঁয় না কইহাঁকেও 
মৌন কহে । এই মৌনই সাধুদিগের স্বভাঁবসিদ্ধ। ব্রদ্ষবা্দিগণ কি বালক- 
দিগের বাক্যহীনতাঁকে মৌন বলেন? ১*৮-১০৯ ॥ 

যাহাতে আদি, মধ্য ও অস্তে একজন মাত্র লৌক থাঁকে না এবং একমাঁজ 
ষে সত্তাদ্ারা এ নিখিল পরিব্যাপ্ত, তাহাঁকেই নিজ্জন দেশ বলে ॥ ১১০ ॥ 

5. নিমেষমধ্যে ব্রদ্ধাদি সর্বভূতের কলন (স্থটি, স্থিতি ও বিনাশ) বশতঃ 
নু অখগ্তাননন্বরূপ অদ্বিতীয় সত কাঁলশবে নির্দিট || ১১১1 

(যে জুখস্বরূপ ব্রহ্ধে কর্তব্যাকর্তব্যচিস্তা নাই, ০০2৮ ্রহ্ই 

আসনশববাচ্য, ইহা ভিন্ন সমস্তই স্ুখনাঁশন ॥১১২॥ 
ূ ১, র্বদভৃত সিদ্ধ আছে এবং হাতে সিদপুরুষগণ সমাবিষট ৮ 

রা বৃ হুল (আকার খনি চিনের কারপ- 
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অঙ্জানাং সমতা সর বি, 

নোচেক্সৈৰ সমান শুষকা্ব ॥ ১১৫॥ 

দৃষ্টিং জানমীং কত্ধা। পশ্যেক্ষম্ং জগৎ । 

সা দু: পরমোদারা ন নাসাগ্রবিলো
কিনী ॥ ১১৬। 

দৃদশনিদৃশ্যানাং বিরামো যত্র বা ভবেৎ। 
ৃষটিস্তত্ৈব কর্তব্যা ন নাঁসাগ্রবিলোকিনী ॥ ১১৭॥ 

চিত্তাদিসর্বভাবেষ্ ্রক্ষত্বেনৈব ভাবনাৎ। 

নিরোধং সর্ধবৃতীনাং প্রাণায়ামং স উচ্যতে ॥ ১১৮ ॥ 

নিষেধনং প্রপঞ্চস্য রেচনাখ্যঃ সমীরণঃ |. 

রদ্ধৈবান্তীতি যা বৃত্তিঃ পৃূরকো বাযুরীরিতঃ ॥ ১১৯॥ 

ততস্তঘূতি নৈশ্চল্যং কুস্তকঃ প্রীণসংঘমঃ | | 

অযঞ্চাপি প্রবুদ্ধীনীমজ্ঞানাং জাণপীড়নম্
 ॥ ১২০ ॥ ॥ 

বিষয়ে স্বাত্মতাং দৃষ্ট। | মনসশ্চিতিমজ্জনম্। 

প্রত্যাহারঃ স বিজ্ঞেয়োহভ্যসনীয়ে! মুমুক্ষুভিঃ ॥ ১২১ ॥ 

বকের সম্বন্ধে হেলা, তাহাকেই সমতা কছে। 
এতন্ডিম 

শুধবৃক্ষের ম্যায় খজুতাকে সমতা! কহে না ॥ ১১৫ ॥ ৃ 

দৃষ্টিকে জ্ঞানময়ী করিয়া তাহা দ্বারা জগৎকে ব্রহ্মময় দেখিবে, হারার, 

উদার দৃষ্টির নাম প্রকৃত হোগ বা অর্ষদৃষ্টি। যে দৃষ্টি কেবলমাতনাসাগ্রভাগে 

গ্রতিবন্ধ, তাহাকে যোগদৃষ্টি 
কহে না ॥ ১১৬ ॥ 

যাহাতে দৃষ্টি, দর্শন ও দৃশ্যের বিরাম হয়, তাহাতেই ক,
 রে 

নাসাগ্রাবলোকন করিবে না ॥ ১১৭॥ 

চিত্তা্দি সর্বপ্রকার ভাবপদার্থে ব্রহ্মত্বভীবনা বশতঃ সরকার ই 

বৃতির নিরোধ হয়, তাহাকে প্র
ীণীয়াম কহে ॥ ১১৮॥ 

ূ 

প্রপঞ্চের নিষেধ অর্থাৎ সীদনদ্থিতী
 লিজা নটি 

8 এইরূপ যে বৃত্তি, তাহাকেই পূরক বাহ কহে।
 ১১৯ ॥ 

_ অন্তর এক অই সর্বমা, এই বৃতির নিরেধিকে বুক কহে। এই 
কায নেক ও বৃকত্ক ্রাণাাই জানীদিগে শাম অঙ্গে 
বাই পাপা নিযোধকে পাম কহ ১৫০॥ 



_ অনসে। ধীরথকধৈব ধারণা সাঁ পরা মতা ॥ ১২২।॥ 

'ত্রদ্ৈবান্তীতি সনবত্ত্যা নিরালিতয় স্থিতি । 

. ধ্যানশবেন বিখ্যাত পরমাননদাতিনী ॥ ১২৩॥ 

নির্বিকাঁরতয়া বৃত্যা ব্রদ্ধাকারতয়া পুনঃ 

বৃত্তিবিদ্মরণং সম্যক" সমাঁধিজনসংজ্ঞকঃ 
॥ ১২৪ | 

ইমঞ্চারত্রিমানন্দং তাবৎ সাধু সমভ্যসেৎ। 

বশ্যো যাবৎ ক্ষণাঁৎ পুংস: প্রযুক্ত: সন্ ভবেৎ ম্বয়ম্॥ ১২৫ ॥ 

তত: সাঁধননির্মর্তঃ সিদ্ধো! ভবতি যোগিরাটি, | 

তৎস্বরূপং ন চৈতস্য বিষয়ো। মনসো! গিরাম্॥ ১২৬ | 

সমাধো ক্রিয়মাণে তু বিস্বানতায়াস্তি বৈ বলাৎ। 

অনুসন্ধীনরাহিত্যমীলস্যং ভোগলালদম্ ॥ ১২৭ ॥ 

লয়ন্তমশ্চ বিক্ষেপো! রসাস্থাদশ্ শূন্যতা । 

এবং য্বিপ্বাঁছল্যং ত্যাজাং ত্রহ্মবিদা শনৈ: ॥ ১২৮॥ 

পরমাীতে মনোনিমজ্জন, তাহাঁকেই প্রত্যাহার কহে। মুমুক্ধরা এই 

প্রত্যাহার অভ্যাস করিবেন ॥ ১২১॥ 

মন যে ষে বিষয়ে গমন করে, সেই সেই বিষয়ে স্বরূপ দর্শনপূর্্কক যে 

মনস্থাপন, তাহাঁকেই উৎকৃষ্ট ধীরণা কহে॥ ১২২ ॥ 

সকল বাঁধা অতিক্রম করিয়া দেহাহুসন্ধান পরিত্যাগ পূর্বক সকলই ব্রহ্মময়, 

এই জান করিয়া ষে ব্রক্ষস্ব্ূপে অবস্থান, তাহাকে ব্যান কহে। ইহা 

হইতে পরমানন্দলাভ হস্ব ॥ ১২৩ ॥ 

| িিকারনি জরি না দীজারসি যে সকল প্রকার প্রপঞ্চ- 

ভাবপরিত্যাগ, তাহাকে সমাঁধি কহে ॥ ১২৪ | 

যে পর্যাস্ত না পূর্ধোক্তরূপ আনন্দ পুরুষের আয়ত্ত হয়,সে পর্য্যন্ত সাঁধুব্যক্তি 

কৃত্িষ আনন্দ (নিদিধ্যাসন) উত্তমরূপে অভ্যাস করিবেন । নিদ্লিধাসনাদি দ্বারা 

যব ব্রন্ষন্বরূপ হইলে, তখন আর নিদিধ্যাসনাদির প্রয়োজন থাকে না $১২৫া 

_. পূর্কোণ্ প্রকারে যোগাভ্যাস দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইলে যাবতীয় সাধনপরি- 
| ভার সেই ব্রন্বের স্বরূপ ঘোগিরাজও বাক্য এবং মনেরপবিষয় নহে ॥১২৬ 

৯ উট 

রং 



পক্ারাভার্স্যের পরস্থাদালা। ৩৫৫ 

ভাববৃত্তা হি ভাবস্বং শুন্তবৃত্যা হি শৃন্ততা 1 
রদ্ববৃত্ত্যা হি ্ রন্মত্বং তথ পূর্ণত্বমভ্যসেত ॥ ১২৯ " 

যে হি বৃত্তিং জহাস্ত্যেনাং ব্রহ্ধাখ্যাঁং পাঁবনীং পরাম্।: 
তে তু বৃখৈব জীবস্তি পশুভিশ্চ সমা নরাঃ ॥ ১৩০ ॥ 
যেহিবৈ তৎবিজানস্তি জান্বাপি বর্যস্তি ষে। 
তে বৈ সৎপুরুষা ধন্যা! বন্দ্যান্তে ভৃবনত্রয়ে ॥ ১৩১ ॥ 

যেষাং বৃত্তি: সমা বৃদ্ধা পরিপক্ক চ লা পুনঃ 
তে বৈ সন্ধন্বতাং প্রাঞ্তা নেতরে শব্ববাদিনঃ ॥ ১৩২ ॥ 
কুশলা ব্রহ্মবার্তীয়াং বৃত্তিহীনাঃ সুয়াগিপঃ | 
তেহপ্যজ্ঞানতয়া নৃনং পুনরায়ান্তি যাস্তি চ॥ ১৩৩। 
নিমেষার্দং ন তিষ্স্তি বৃত্তিং ব্রদ্ষময়ীং বিনা 
বথা তিষ্ঠস্তি ব্রহ্মাস্যাঃ সনকাছ্যাঁঃ শুকাদয়ত ॥ ১৩৪ 1 

(বিষর়ান্ুরাগ), রসাম্বাদ (আমি ধন্ হইয়াছি বলিয়া আননাহ্গভব ) ও শূন্যতা 
(চিত্তবৈকল্য ) ইত্যাদি; ত্রক্ষবিদগণ এই সকল বিস্বনিবারণের নিমিত্ত 
সাবধান হইয়1 সর্বদা তৎপর থাকেন ॥ ১২৭-১২৮ ॥ 

যাহার চিত্তবৃত্তি ঘটাদি ভাবরূপে অনুরত হয়, রী 
প্রকাশ পার; যাহার মন শৃগ্বৃত্তি অবলম্বন করে, যাহার চিত্ত শৃন্যমর় এবং 

ষাহাঁর চিত্তবৃত্তি ব্্্ব্ূপে অনুগত হয়, সে পূর্ণবক্ত্ব লাভ করে ) অতএব যাহা 
দ্বারা পূর্ণবন্ধত্বলাভ হইতে পারে, তাহা অভ্যাস করিবে ॥ ১২৯ ॥ 

যাহারা পরমপবিত্র ও সর্বোৎকৃষ্ট এই ব্রহ্ববৃত্তিকে পরিত্যাগ করে, তাহারা 

বুথা জীবন ধারণ করিতেছে, কারণ, সেই মন্ুষ্যগণ পশুতুল্য ॥ ১৩* ॥ 
যাহারা ব্শ্ববৃত্তি জানে এবং জানিয়া যাহীরা সেই বৃত্তিকে বর্ধিত করে, 

সেই সৎপুরুষেরাঁই ধন্য এবং তাহারা ত্রিভূবনে পুজনীয় ॥ ১৩১॥ 
াহাদিগের ত্রক্গবৃত্তি বদ্ধিত হইয়া পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়টুতাহারা সংস্বরপ 

্হ্ষত্ব লাভ করিয়া থাকে; যাহারা কেবল বাগাড়্র করে, 8 
লাভ হয় না ॥ ১৩২॥ 

যাহারা ত্রহ্মবৃত্তিহীন হইয়। ববিদ্ঞাবিচারে ৪ প্রকাশ করে এবং 

্হ্মবিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন করে, 7 তি 

গমনাগমন করিতে থাঁকে ॥ ১৩৩॥ 

যেমন ব্রহ্ধাদি দেবগণ,সনকাদি টি ও চিলির রহ্মপরায়ণগণ সর্বদা বরহ্ধ- 



কার্যে কারণতা জার কারণে ন হি ক্বার্ধাতা | 
কারখস্বং ডানে হভাভারে বিবি ১৬৩ 8. 

অথ শুন্ধং তবে্বস্ত বছৈ বাচামগে' টা ৪ 
রষ্টব্যং সদ্ষটেনৈব দৃষ্ান্তেন পুন: পুনঃ ॥১৩৬%,। 

অনেনৈব প্রকারেপ বৃত্তিব্রন্ষাত্বিক! ভবেৎ। : 

উদেতি-শুদ্ধচিত্বানা: বৃত্তিজ্ঞানং ততঃ পরম্ ॥ ১৩৭ ॥ 
কারণং ব্যতিরেকেণ পুমাঁনাদৌ বিলোকয়ে। 

৬/ অন্বয়েন পুনস্তদ্ধি কার্ধ্যং নিত্যং প্রপশ্যতি ॥ ১৩৮1. 

 কার্ধ্যে হি কারণং পশ্যেৎ পশ্চাৎ কার্ধ্যং বিসঙ্জয়েৎ । 

কারণত্বং ততো গচ্ছেদবশিষ্টং ভবেন্মুনিঃ ॥ ১৩৯ ॥ 

»/ভাবিতং তীত্রষোগেন যন্ধস্ব নিশ্চয়াতন। | 

পুমাংস্তদ্ধি ভবেচ্ছীপ্রং জেয়ং ভ্রমরকীটব ॥ ১৪০ ॥ 

'নিষ্ঠ ছিলেন, পু বাকি বিন নিম 

দ্ধও যাঁপন করেন না ॥ ১৩৪ ॥ | 

.. কার্ধ্য কারণত। থাকে, কিন্তু কারণে কার্য্যতা লক্ষিত হয় না, কার্যের 
 ভাৰ কারণত প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বিচার করিয়া! আকাশাঁদি কার্ধ্যসকল অনিত 
'ও কেবল কারণত্বরূপ, ব্রহ্গই সত্য, এইন্ধপ জ্ঞান করিবে ॥ ১৩৫ ॥ 

_ যেরূপ ঘটনাশ হইলে মৃত্তিকাই হইয়া ্ রধাকে, সেইবূপ কাধ্যকারণভাব- 
নিবৃত্তি হইলে শুদ্ন্বরূপ বাক্যঃও মনের অগোচর ঘে ব্্গবস্ত, তাহাই পূর্ণভাবে 
স্থায়ী ও পরিস্ফ,ট হয় ॥ ১৩৬ 

এই: প্রকারে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদিগের বৃতিজ্ঞান হয়; অনম্তর বনানিক 
বৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ১৩৭ | 

মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রথমতঃ কারণ বিনা কার্যের উৎপত্তি হয় না, এইরূপ 
 স্যতিরেকান্থমান হারা কারণের [নিশ্চয় ;করিবে। কাধ্য দর্শন করিয়া, ইহা 

_ খন কার্ধা, তখন অবশ্যই কোন কারণ থাকিবে, এইন্সপ অন্থয়ান্ুমান দ্বার! 
-সেই কারণকে অনবরত নির্ণয় করিবে ॥ ১৩৮॥ 

প্রথমতঃ কারে কারণের বিশ করিয়া পরে কাকে পিতা করিবে: 
কার্থাজ্ঘন হইলে কারণন্ধ আপনিই বাইবে,  অইন্ধপে' কাকা নিল 
রাজ চি ও 8১৩ টন 



বাতা ভি চিসপূরা $১৪২। 
এভিরজৈঃ সমাধুক্কো রাজযোগ উদ্ানত: |... 

' কিঞ্চিৎ পক্ককযায্বাণাং হঠযোগেন সংযুতঃ & ১৪৩ ॥ 
পরিপক্কং মনো যেযাঁং কেবলোহয়ঙ্চ সিদ্ধি 
গুরদৈবতভক্তানাং সর্কেষাং বুলভে। ভবেৎ ॥ ১৪৪ & 

ইতি মনা বিরচিত! হারের | 
শপ পপ 

যোগতারাবনী । 

বন্দ গুরূণাং চরণীরবিনে, ডিনার 

নিঃশ্রেয়সে মাঙ্গলিকারমানে, সংসারহালাহলমোহশাস্ত্যে ॥ ১। 
নমরকীটের (কাচপোকার) ্তায় সেই বস্ত্র হইতে পারে। ারে। (এইরূপ লোকবাদ 

আছে যে, কাচপোঁকা। কোন স্থান হইতে একটি আরম্ুলাকে ধরিয়া আনে, 
তখন আরন্থুল! সর্বদা ভয়ে ভীত হইয়া কাচপোকাঁর স্বরূপ চিত্ত! করে, 

তাহাতে সে ক্রমশঃ কীচপোকাত্থ প্রাপ্ত হয়; সামান্য লোকও সতত চিন্তাদ্বার 
্রন্ধ হইতে পাঁরে ॥ ১৪০ ॥ | ৃ 

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সতত সাবধান হইয়! জগৎঘ্বরূপে চিন্ময় বাঃ য ভাবরূপ 

্হ্মকে চিন্তা করিবে ॥ ১৪১ 

রতি টিটি তাহা। হইলে জ্ঞানী 
তি] চিন্য়ঃরসপূর্ণ বুদ্ধিতে নিত্যন্থুথে অবস্থান করিতে পারেন ॥ ১৪২ ॥ 

এই অঙ্গসমাযুক্ত যোগকে রাঁজযোগ বলে । যাহাঁদিগের বিষয্াহুরাগন নিবৃত্ত 
হইয়াছে, তাহাদিগ্ের পক্ষে হঠযোগযুক্ত যোগই রাঁজযোগ ॥ ১৪৩ ॥ . 

যাহাদিগের মন পরিপক্ক হইয়াছে, তাহাদিগ্রের পক্ষে কেবল এই যোগই 

সিদ্ধিগ্রদ । যাহার গুরু ও দেবতাভভ, তাহাদের সকলের পক্ষেই এই রাজ 

যোগ অতিপয ু লভ॥ ১৪৪॥ রি 
শা পপপাপীসপা দি আপি, সপ 

ছি যত রি দি খা, ঝা নি 



খের প্র ক 

অরাদিনোরানি টিরিডিতিনি জরি বব 

_নাধান্থন্ধানসমাধিমেকং, মন্তামহে অন্ততমং লয়ানাঁম্॥ ২ 
সরেচপুরের়নিবস্য কু, স্বাস্থ নাড়ীমু বিশোধিতান্দু। 

_ অনাহতাদশ্বরুহাছুদেতি, স্বাত্মাীবগম্য২ স্বরমেব বোঁধঃ ॥ ৩ ॥ 
" নৃদান্ুসন্ধ'ন নমোৎস্ত তৃভ্যং, ত্বাং মন্মহে তত্বপদং লয়ানাম্। 

ভবৎপ্রসাদাৎ পৰনেন সাঁকং, বিলীর়তে বিষুপদে মনো মে 1 ৪1 
জালন্ধরোড্ডয়নমূ্বন্ধান্, জর্লস্তি ক্ঠোদরপায়ুমূলে। 
বন্ধত্রয়েহস্মিন্ পরিচীয়মানে, বন্ধঃ কৃতো! দারুণকালপাশৈঃ ॥ ৫ ॥. 

উড্ভীনজালন্ধরমূলবক্র্ক প্র তনু রগঙ্গ লগয়তম | 
প্রত্যত্ুখত্বাৎ প্রবিশন্ স্থযুয্নাং, গমাগমৌ মুঞ্চতি গন্ধবাহঃ ॥ ৬ ॥ 
উখ্বাপিতাধারহুতাশনোক্ষৈরাকুঞ্চনৈঃ শশ্বদপাঁনবাঁয়ো | 

সংপ্রীপিতে চন্ত্রমসঃ শ্রবস্তীং, গীষৃষধারাঁং পিবতীহ ধন্যঃ ॥ ৭ ॥ 

দু দত করিতে দা হামিন মণ বিতরণ করেন াধি সলাররণ হল 
হুলজনিত মোহশাস্তির নিমিত্ত সেই গুরুদেবের চরণারবিন্দ বদনা করি ॥১॥ 

সংসারে সাদাঁশিবৌক্ত সপাঁদলক্ষ লয়াবধান বিদ্যমান আছে, কিন্তু ইহাদের 
মধ্যে নাদান্ুসন্ধান সহিত সমাধি ই অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥ 

যাহা হউক,বামুর পৃরক,কুস্তক ও রেচক দ্বারা! নাড়ীসমূহ বিশোঁধিত হইলে 
পর অনাহতপন্ম হইতে আত্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া! যাঁয় ॥ ৩॥ 
হে নাদান্থুন্ধান ! আমি তোমাঁকে নমস্কার করি । আমি জানি, লয়সমূহের 

মধ্যে তোমাকেই তত্বপদ কহে; অন্ত কথা কি, তোমার অনুকম্পা ঘটিলে 
আমার অন্তঃকরণ প্রীণপবনের সহিত বিষুণপদে উপনীত হইতে পারে ॥ ৪ ॥ 

যোপিগণ কহিষ্! থাকেন যে, ক, উদর এবং পাযুমূলে জাঁলন্ধর, উড্ভীয়ান 

ও মুলবন্ধ বিদ্যমান আছে। ফি পূর্বোক্ত বন্ধত্য় বৃদ্ধি পাইতে থাকে, .তাহা 
হইলে নিদারুণ কীলপাঁশবন্ধনের সম্ভাবনা আর কোথায়? ৫॥ *. 

উ্টীন, জীলম্ধর ও মৃূলবন্ধাদি শক্তি দ্বারা উরগাঙ্গনা অর্থাৎ সর্পান্কৃতি কুল- 
কুগুলিনী শক্তি নিদ্রোথিত হইয়া জাগন্িত হইলে বায অধোমুখে নুযুয্নাপথে 

পিউ হইয়া গযনাগমন পরিত্যাগ করিয়া খাকে ॥ ৬ কট 
_. ষে ব্যক্তি আধারপন্ম হইতে উত্থাপিত 'ছুতাঁশনশিখার আঁকুঞ্চন হারা নির- 

| সর পান-হাুকে ইড়ামর্স সঞ্চালিত করিতে পারে, সে ব্যক্তি ধন্ত এবং সে 

| হইতে িংক্ত, লীযূষধার। পাঁন করিয়। পরিতৃপ্ত হয় অন্দেহ নাই ॥৭ | 



| টির প্রন্থসাঁলা। এ ৯ 

, ্াত্যাসহপাকজাতাৎ ববঞিতাং রেচকপুরকাভ্যাম্। 

সংস্তত্তিতশ্বাসমনঃপ্রচারা, সা জ্ততে কেবলকনতকসী: 1৯) 

সহম্রশঃ সস্তি হঠেষু কুস্তাঃ, সভ্ভাব্যতে কেবলকুস্ত এব । 
ৃ কুন্ভোত্তমে যন্ত্র তু ৰেচপুরৈঃ, প্রাণস্য ন প্রাকৃতবৈকৃতাখ্যেঃ ॥ ১৭ ॥ 

ত্রিকৃটনান্সি তিমিরেহস্তরে থে, স্তস্তং গতে কেবলকুস্ত এব | 
প্রাণানিলো ভানুশশাঙ্কনাঁড্যৌ, বিহাঁয় সঙ্যো বিলয়ং প্রয়াত ॥ ১১ ॥ 

প্রত্যাহৃতঃ কেবলকুস্তকেন, প্রভৃক্তকুগলুযুপতৃক্তশেষঃ | 

প্রাণঃ প্রতীচীনপথেষু মন্দং, বিলীয়তে বিষ্টপদে মনো মে ॥ ১২। 
নিরঙ্কৃুশানাং শ্বপনোদগমানাং, নিরোধনৈঃ কেবলকুস্তকাঁখ্যেঃ। 

উদেতি সর্বেন্দিয়বৃত্তিশৃন্তো, মরুল্নয়ঃ কোঁৎপি মহাঁমতীনাম্ ॥ ১৩ ॥ 
যখন পূর্বোক্ত বন্ধত্রয় অভ্যাসদ্বার! বিপাক প্রাপ্ত হয়, যখন রেচক-পুরক- 

বঞ্জিত হইয়া বিষয়-প্রবাঁহের বিরৌধন ঘটে, তখনই কুস্তকরূপিণী বিদ্যা আবি- 
ভূতি হয়, আমি তাহাকে ভজনা করি ॥ ৮॥ 

_ তাহা হইলে তৎকাঁলে অনাহত চিত্তে অবধানবিশিষ্ট অভ্যাস-শাস্তি অন্থ- 

ভূত হইয়া কুস্তকণ্রী প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং মনের গতি ও স্বাসাদি ক্রিয়া 
সংস্তম্ভিত হইয়া বাঁয়।॥ ৯। 

হঠযোঁগে.সহন্্ সহশ্্র প্রকার কুস্তকের ক্রিয়া আছে, কিন্ত তন্মধ্যে বিশুদ্ধ 
কুস্তকের প্রশন্ত ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যাঁয়। যাহা হউক, এরূপ হইলেও উত্তম 
কুস্তকক্রিয়ার প্রাণের প্রান্কৃত ও .বিক্কৃতাধ্য রেচক ও পৃরকের সম্ভাবনা 
নাই ॥১০ ॥ 

উপরি-উক্ত প্রাণবায়ু কুম্তক বারা ত্রিকুট নামক তিথিরে ্ততভিত হইলে 
কেবল কুস্তকই বর্তমান থাকে, তখন প্রাণবাু চন্্র-থধ্্য নাঁড়ী অর্থাৎ ড়া! 

পিঙ্গলা পরিত্যাগ করিয়া সদ্য লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ১১ ॥ 

কুস্তলিনীর উপভোগাস্তে যাহা অববিষ্ট থাকে, সেই প্রাণবাযু কুম্তকনধারা 
প্রত্যাহত হইয়া ক্রমে ক্রমে অধ:পথে বিলীন হয় তখন আমার ( যোগীর ) 
মনও বিষ্ুপদে লীন হইয়া থাকে । ১২৪ 

সীহারা মহাবৃদ্ধিসম্পন্ন, তাহাদের বিশু কন্তকদারা [নিরক্কপরূপে উদগত 

বাযু নিরোধ করিলে সমস্ত ইঞ্জিয়ের বৃত্িশৃন্ত পবন-বিলয় ঘাটয়া থাঁকে ॥ ১৩। 



এন; লক্ষ্য রন নি ন রর ন দেশকালো! ন্চ বাসুরোধঃ | 

নন থারশাখযনপরিশরম বা, ৰা, (সমেধমানে সতি রাজযোগে ॥ ১৪ ॥ 

ূ গো লতি কবি মরণ ন চিত্ত ॥১৫। 

 অহংমমত্থাজি বিহায় সর্ব, শ্রীরাজযোগে স্থিরমানসানাম্। 

রি নাস্তিচ দৃশ্যভাবঃ, সা জ.স্ততে কেবলসংবিদেব ॥ ১৬ & 

নেত্রে যথোম্সেষনিমেষশৃন্ঠে,১বাযূর্যথা বজ্জিতরেচপূরঃ | 

মনশ্চ সঙ্কল্লবিকল্পশূন্যং, মনোম্মনী সা ময়ি সঙ্িধত্তাম্ ॥ ১৭ ॥ 
চিত্বেজ্িয়াণাং চিরনিগ্রহেণ, শ্বাসপ্রবাহে শমিতে সমস্তে । 

নিবধতদীপৈরিব নিশ্চলাঙ্গৈশ্বনোন্মনী স| ময়ি সন্নিধতাম্ ॥ ১৮ ॥ 

ঘদি রাজযোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে স্থিরদৃষ্টির প্রয়োজন নাই, চিত্ব- 
বন্ধের আবশ্যকতা! নাই, দেশকালাদিরও আবশনকতা৷ নাই । অন্ঠান্ট কথা কি, 
তথন ধ্যানধারণাঁদির নিমিত্ত পরিশ্রম করিতেও হয় নাঁ। ১৪ ॥ 

_ ধিনি অশেষ দৃশ্য জয় করিয়াছেন, যিনি বাজযোগে স্থির-চিত্ত হইয়াছেন, 
তাহার জাগ্রত, স্ষুপ্তিভাব, জীবিত বা মৃত্যুদশা অথবা চিত্তের অধিকার থাকে 

১৫ ॥ 

রাজযোগে ধাহাদের মন স্থির দীড়াইয়াছে, তাহাদের * “আমি তুমি*প্রভৃতি 
মায়ার অধিকার থাকে নাঁ। অধিক কি বলিব, তাহাদের দৃষ্ট বা দৃশ্যভাব 
থাকে না, কেবল একমাত্র সংবিদ্শুদ্ধজ্ঞানই বিজস্তিত হইয়া থাকে । ॥ ১৬॥ 

যাহার প্রভাবে চক্দ্ব় উন্মেষ ও নিমেষশূন্য হয়, যাহার প্রাপ্তিতে বামুর 
| েচক ও পূরক-কাধ্য সিরস্ত হইয়া যায়, যাহার আবির্ভাবে মনের সঙ্কল্প ও 
বিকল্পভাব তিরোহিত হয়, মনের উনমননকারিণী সেই সংবিৎশক্তি _আমাতে 
প্রতিভাত হউক ॥ ১৭॥ | 
বাগ পে চি ইজি চিরনগ্রহ এ রর 



শঙকরাচার্যের গ্রন্থমালা ] ৬৯৮ 
উ্বসথধিগ্াকস বিশু পায়মেকং তৰ নির্দিশামি। 

| পশ্রুদাসীনদৃশা প্রপক্চৎ সঙষ্মস্লয় ২ সাবধীন:ঃ ॥ ১৯ 

প্রসহা অঙ্কল্পপরম্পরাণাং, সংচ্ছেদনে সম্ততসাঁবধানঃ /. 

আলনবনাদাবপতীয়মানে, শনৈ: শনৈঃ শীস্িসূপৈতি চেত: ॥ ২০ ॥ 

নিশ্বালোপৈবিধিতৈ: শ্ররোনেবিপিক নৈবধিনিজিলিতৈশ্চ। 
আবির্ভবস্তীহ মনন্বমূদ্রামালৌকয়ামো মুনিপুঙ্গবানাম্। $১। 

 অমী হি চেন্দ্রা সহজ মনস্থা, দেহে মমত্বং শিথিলায়মানে। 

মনোগতিং মারুতবৃত্তিশৃ্তং, গঙ্ছস্তযগম্যাঃ গমনাবশেষাম্। ॥২২ ॥ 

নিবর্তয়স্তীং নিভৃতেব্দ্িয়াণাং, প্রবর্তয়স্তীং পরমাত্মযোগম্। 

সংবিশ্ময়্ীং তাঁং সহজামবস্থাং, কদা গমিষ্যামি গতান্তিভাগঃ ॥ ২৩ ॥' 

রত্থিমর্শীতিশয়েন পুংসাং, প্রাচীনসঙ্গেবূ পলাক্মিতেষু। 
প্রাদুর্ভবৎ ক্কাঁপি ন জাড্যনিদ্রা, প্রপঞ্চ একো! বিলয়ং প্রস্বাতি ॥ ২৪ ॥' 

হে বিদ্বন' আমি তোমার নিকটে উন্মনী-অবস্থা-প্রাপ্তির একটি উপায় 
নির্দেশ করিতেছি, তুমি জ্ঞানদৃষ্টি-সংযোগে মায়া-প্রপঞ্চ সন্দর্শন করিয়া! উদাঁ- 
সীনভাবে সাবধানে মনের বাসনা সকল নির্মম,ল কর ॥ ১৯। 

যদি সঙ্ল্প-পরম্পরা বলপূর্ব্বক বিনষ্ট করিতে সর্বদা সাবধান হও, তাহা! 
হইলে আলম্বনাঁদির হ্বাস হইলে ক্রমে ক্রমে মন শাস্তভাব ধারণ করে 1২*॥ 

এই শরীরের নিশ্বাস-প্রশ্বীসাদি ক্রিয়। নিরস্ত হইলে নেত্রযুগল বদ্ধ ও নিষী- 
লিত হইয়া থাকে, সুতরাং" অনায়াসে মনস্কমুদ্রীর আবির্ভীব ঘটে, আমি 
মুনিপুজবদিগের সেই মুদ্রা দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ২১ | 

আনার নািরাটানিরিা দারা রানার 
্যাবৃতিশস্ক গতি অর্থাৎ নিশ্চলাবস্থা প্রাপ্ত ইসা থাকে, সুতরাং অগম্য-গমনের 
চরমসীমাঁরূপ সংবিৎ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ২২॥ 

আমি কবে জবিভ্তভাবে নিভৃত ইনরিয়সমূহের নিবর্ভক ও সেই গরমাসম- 
যোগের প্রবর্তক সংবিৎশক্তিময় সহজ ভাব প্রাপ্ত হইব? ২৩॥ 

বিশেষ করিয়া দেখিলে ইন্জরিয়াদির কাধ্যরূপ রসগন্ধাদি পলায়ন করিলে 

জাগ্রতনিদ্রাদি যাহা পূর্বে প্রাদুভূত' ছিল, তাহাদের কিছুই থাকে না” 
স্তরাং পরমা নেই পপ বিলীন ইহা থাকে ॥ ২৪): | 



নিত্যভড়ে , বিরাজতে যোগিনি হোগমিতা ॥২৫॥ 

| সবি কামপি র্ককালা ভি ভজ নির্কিশ নি র্ধ্বি ৬ র 

প্রকাশমানে পরমাত্মভানো, নশ্ত্যবিষ্ঠাতিমিরে সমন্তে । 
অহো! বুধা নির্্মলদৃষ্টয়োৎপি, কিঞ্চিন্ন পত্ঠন্তি জগৎ সমগ্রম্ ॥ ২৭। 
সিদ্ধিং তথাবিধমনোবিলয়/ং সমর্থাং শ্রীশৈলশৃঙ্গকুহরেষু কদোপলভ্যে । 

গানে ামরলতাঃ পরিবেষটস্ি,কর্ণে যথা বিরচস্তি খগাশ্চ নীড়ম্ ॥২৮। 

| ্রন্ষরন্ধ গতে বায়ে গিরেঃ প্রশ্রবণং ভবেৎ। 

শৃণোতি শ্রবণাতীতং নাদং মুক্তির সংশয়: 1২৯ ॥ 
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতা যোগতারাঁবলী ॥ 

খন সন্বল্প ও বিকল্পাদি-ছিন্ন হইয়া যায়, যখন কর্মজাল নি:শেষরূপে 

 নির্ঘহল হয়? যখন নিরন্তর অভ্যাস জন্য মায়া ও বাসন! নিরন্ত হয়, তখনই 

নিত্যমহ্গলদায়ক যোগিজনের যোগনিত্র বিজস্তিত হইয়া থাকে ॥ ২৫॥ 
ঘখন অবস্থা-ত্রিতয়োপরি বিশ্বাদির অবস্থা প্রকাশিত হয়, যখন বিশ্রাস্তি- 

প্রাপ্ত হইয়া যোগী তুরীয়বন্ত অনুভব করে, তখনই সর্ধকালব্যাপিনী সংবিৎ- 
্বরূপিণী নিদ্রা! প্রকাশ পাইয়া থাকে; অতএব তুমি নির্কষীভূত ও. নির্ধিকল্প 

সেই নিদ্রা সেবা কর ॥ ২৬॥ 

পরমাস্মন্বরূপ হ্র্যের উদয় ঘটিলে অন্ধকাররূপ সমস্ত অবিষ্যা দূরীভূত 
হইয়া থাকে, অহো। ! নির্মলদৃটি পণ্ডিতেরা এই কারণে নিখিল জগৎ দেখিতে 
পান না।॥ ২৭॥ 

“হায়! কবে আমি মনকে লয় করিতে সমর্থ হইব? কোন্ দিনে আমার 

শ্রীশৈললাভ ঘটিবে? অমরলতা৷ যেরূপ দেবগিরিকে পরিবেষ্টন করে এবং 

তাহাতে যেরূপ পক্ষিগণ কুলায় নির্মীণ করিয়া বাস 
সেইরূপ অবস্থা ঘটিবে? ২৮॥ টুন বি 

বাগ হইলে দিদি প্রণেতা হটে তন দো 
সস বা 

যোগতাক়্াবলী সমান. ১৮২8 -5. 

॥২৩া 

। জী 
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_নাস্তোহন্তি পন্থা ভববন্ধমূক্র্যৈ, বিনা ম্বতত্বাবগমং সুস্ক্ষম্॥ ১। 
নিত্যং বিভূং সর্ববগতং সুস্থপ্মন্তর্ধ হিংশৃশ্যমনন্তষাত্বনঃ | 

_ বিজ্ঞায় সম্যক্ নিজতত্বমেতত, পুমান্ বিপাপ্যা বিরজো বিমৃত্যুঃ ॥ ২। 
ত্র্ষাভিত্ত্ববিজ্ঞানং ভবমোক্ষস্ত কারণম্। 

যেনাদ্িতীয়মাননদং-্রহ্ধ সমপদ্যতে বুধৈঃ ॥ ৩ 
্রদ্মতৃতত্ত সংস্থত্যে বিদ্বাম্নাবর্ততে পুনঃ । 
বিজ্ঞাতব্যমতঃ সম্যগ-্রন্ষাভিন্নত্বমাত্বনঃ ॥ ৪ ॥ 

যদিদং সকলং বিশ্ব নানানূপং প্রতীতমজ্ঞানাৎ। 

তৎ সর্ধবং ব্রন্েকং প্রত্যক্ষীশেষভাবনাঁদোষম্ ॥ ৫ ॥ 

মুখকাধ্যভূতোহপি ম্বদো ন ভি, কুস্তোহস্তি সর্বত্র তু মৃতস্বরূপাঁং। 

ন কুস্তরূপং পৃথগন্তি কুস্তঃ) কুতো মুষ! কল্পিতনামমাত্রঃ ॥ ৬॥ | 

যিনি আত্মষোগসাধনা করিয়াছেন,তিনিই শোকতাপরহিত ও পরমীননদিত 
এবং সর্বদা জয়যুক্ত ও নির্ভীক হইয়াছেন অর্থাৎ রিপুবর্গের ভীষণ সংগ্রামে 

তিনি বিজয়ী বীর ও দোদগুপ্রতাপশালী,দণ্ধর যমের সম্মুখেও তিনি ভয়শৃম্য। 
আত্মোপলন্ধি ব্যতীত ভয়ঙ্কর ভববন্ধমোচনের আর কোন উপায়ই নাই। 

আত্মজ্ঞান অতীব সুস্ত প্রক্রিয়াসাধ্য ব্যাপার ॥ ১॥ 
নিত্য বিদ্যমান, সর্ববগত, স্থম্মা তিনুক্ম, অস্তর্বাহ আত্মার ভাবতত্ব বিদিত 

হইয়। মানব অপাপ, অশোক ও অমর হইয়! থাকে ॥ ২। | 
দ্ধ ও আত্মা উভয়ে অভিননবুদ্ধিই সংসারমুক্তির উপায়। তন্দারাই অতুল 

আননদলাভ হইয়া থাকে এবং ইহার দ্বারাই জীব ব্বন্বরূপতা প্রাপ্ত হয়॥ ৩॥ 

ষে বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্গন্বব্ূপ হইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তাহাকে আর 
সংসারে পুনরাবর্তন করিতে হয় না ; অতএব পণ্ডিতগণ সর্বদা! ব্হ্ধনিষ্ঠ বিবেক- 
ৃদ্ধিবিচার ছারা ব্রন্ম ও আত্মার অভিন্বত্ব বিজ্ঞাত হইবেন & ৪ ॥ 

'এই নানারপ প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্বমান জগৎ অজানতা! বশতঃ সত্যবৎ প্রতি- 
ভাত হইয়া থাকে, নর নারাডার। নানাস্ব চিন্তা: করা কখনই 
5558 ৃ 

: স্বৃতিকা হইতে যে সীল বা গঠিত হয়, ভাহা বুদ বিন 



কেনা বির রি নশকাতে। | 

.. অতে। ঘটঃ ফলিত এব মোহাম্ম: দেব সত্যং পরমার্থকৃতম্ ॥ 94. 

সুক্ষ কাঁধ্যং সকলং সদেন, তন্সা্রমেতন ততোহস্তনস্তি | 

০755 রানার ৮8) 

বেদো নিতামবীন্সতাং তছুদিতং ক সাম 

তেনেশন্ত বিধীয়পতামুপচিতি: কামে মতিস্তাজ্যতাম্। 

পাঁপৌঘ: পরিধূর্নতাং ভবন্থুখে দোষাইমুসন্ধীয়তা- 
মাত্েচ্ছা ব্যবসীয়্তাং নিজগৃহাত,ং বিনির্গম্যতাম্ ॥ ১ | 

নহে । বুস্ত মৃত্তিকা হইতে কোন হ্বতন্ত্রপদাথ নহে, “কুস্ত” এই নাম একটি 

কার্নিক শব্মাত্র | ৬॥ 

বগি কোন বা বকা হইতে মতের বরা পর করিতে পারে 

না, “ঘট ইত্যাকার নামের আরোপ মোহ বশত: কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই 
নহে ৭।. 

ূ রি কেন না, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য 
পদার্থের আদৌ অস্তিত্ব নাই। ইহা বে ব্যক্তি স্বীকার না করে, তাহার বুদ্ধি 
ভ্রমজালজড়িত, নিত্রিত ব্যক্তির স্বপ্নাবেশে কথোপকথনের সায় তাহার কথা 
'কমনামাত বলিতে হইবে ॥ ৮। 

ইতি কেবলোহহং সমাপ্ত । 



শা পরিনত বাত সাম 
সহিষ্যো হৃপস্ধ্যতাং গ্রতিদিনং তৎপাদৃকা সেব্যতাস্, 

শ্রদ্ৈকাক্ষরমর্থ্যতাং শ্রতিশিরোবাক্যং সমাকপ্যতাম্ ২ ॥ 
বাক্যার্থশ্চ বিচা্ধ্যতাং শ্রতিশিরঃপক্ষ: সমাত্রীয়তাম্, 

দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাং শ্রতিমতত্যর্কোইন্তুসন্ধীরতাম্। : 

শ্ৈবাস্মি রিভাব্যতামহরহগর্ধঃ পরিত্যজ্যতাম্, 
দেহেহহম্মতিরুৎস্জ্যতাং বুধজনৈবর্ণদঃ পরিত্যজ্যতাম্ ॥ ৩ 

দ্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌবধং ভূজ্যতাম্, 
্বাছন্নং ন তু যাচ্যতাং বিধিবশাৎ প্রাপ্তেন সন্ত্যতাম্। 

শীতোষ্ণাঁদি বিসহতাং ন তু বৃথাবাক্যং সমৃচ্চার্য্যতাম্, 

গঁদাসীন্তমভীতন্দ্যাং জনকৃপানৈষ্ট,ধর্যমুত্জ্যতাম্ ॥ ৪ ॥ 

একান্তে স্ুখমাস্ততাং পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাম্, 

পূর্ণাআআ স্ুসমীক্ষাতাং জগদিদং তঘ্যাপিতং দৃশ্যতাম। 

__ সাধুদিগের সহিত সহবাস কর, ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তির সংহোগ 
কর; শাস্তি, তিতিক্ষা, ধৃতি, উপরতি প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে যত্ববান্ 
হও) সংসারপাশরূপ সকাম কর্্মসকলকে আশু বিসঙ্জ্ন দাও) সধিষ্ঠাঁবান্ 

পুরুষের উপাসন| কর, প্রত্যহ তৎপাদুকাঁর পরিসেবন কর, একাক্ষর পরব্রদ্ধ 

(€) প্রাপ্তির প্রার্থনা কর এবং বেদাস্তবাক্যের অর্থ গ্রহণ কর ॥২॥। 

অনন্তর পরিজ্ঞাত অর্থসকল দার্শনিক উপপত্তির দ্বারা বিচাঁর কর, বেদাস্ত- 

প্রতিপাদিত পদার্থের পক্ষাবলম্বন কর, কুতর্ক হইতে বিরত হও, বেদানুকৃল 

তর্কের তত্বানন্ধান কর, “আমিই ব্রহ্ষ” এইরূপ অভেদবুদধির দ্বারা প্রতিনিয়ত 

দ্াত্মচিত্তন কর, গর্ধব পরিত্যাগ কর, দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর, এবং পাতি 

মহান্মগণের সহিত বাশ্থিবাদবুদ্ধি বজ্জনি কর ॥ ৩॥ 

ুধারূপ ব্যাধির চিকিৎসা কর, পার রাস সির সুস্বাছ 

অরের প্রার্থনা! কর, দৈবলন্ধ বস্ত পাইয়া সম্তোষ প্রকাশ কর, শঈীত-গ্রীন্ম সুখ- . 

দুঃখ প্রভৃতি অভেদে অন্ুছিগ-চিতে সন্থ করিতে শিক্ষা কর। বৃখা বাক্যকথন 

পরিত্যাগ কর, সাংসারিক তাবহ্ছিষয়েই ওঁদাসীন্ত বাসনা কর এবং লোকের 

শরতি সফর ও কঠোর এই উত় ভাবই পরিহার কর॥ ৪ | 

দিচ্ছ প্রদেশে সুখে বাস কর,পর্ধে চিত সমাধান বর্বর সপ্ত রর 



বাহ ৃন্যতাসথ পররন্ধাত্না স্থীয়তাম্॥ ৫ | 
যঃ ক্লোকপুঞ্চকমিদং পঠতে মন্ুষ্যঃ,সঞ্চিত্তয়ত্যহদিনং স্থিরতমুপেত্য । 

 তন্তাপু সংস্থৃতিদবানলতীত্রঘোরতাপ: প্রশাস্তমূপযাতি চিতিপ্রসাদাথাও। 

ইতি শঙ্করাচার্যবিরচিতসাধন-পঞ্চকম্ ॥ 

০২০০৩ ৯০৫ 

গুরুত্র্ধা স্বয়ং সাক্ষাৎ সেব্যে বন্দ্যো মুমুক্ষভিঃ | 
নোছ্বেজনায় এবায়ং কৃতজ্ঞেন বিবেকিনা! ॥ ১॥ 

যাবদায়ুস্ত্রয়ো বদ্দ্যো বেদাস্তো গুরুরীশ্বরঃ | 

য্ননস1 কর্মণা বাঁচা শ্রতিরেবৈষ নিশ্চয়ঃ ॥ ২ ॥ 

বিচারণা কর, তিনি জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এই ভাবে জগৎকে দর্শন 
কর, জ্ঞানবলে সঞ্চিত অদৃষ্ট বিনষ্ট কর,ভবিষ্যতে অদৃষ্টসঞ্চয়ে অসংশ্লিষ্ট থাকিতে 
চেষ্টা! কর, অবিচলিতচিত্তে আপনার প্রারন্ধ কর্শের ফলভোগ কর এবং পর- 
ব্রন্গের স্বরূপে অবস্থিতি কর ॥ ৫ ॥ 

যিনি প্রতিদিন এই গ্লোকপঞ্চক পাঠ এবং সর্বদা স্থিরচিত্তে ইহাঁর অর্থ- 
চিন্তন করেন, আত্মতত্রজ্ঞানপ্রসাদে শীত্রই 'তীহাঁর রি দাবাঁনলের তীব্র 
তাপ প্রশমিত হইয়! যায় ॥ ৬॥ 

ইতি সাধনপঞ্চক সমাপ্ত। 
পপর স্পা 

5 গুরু সাক্ষাৎ বয় বরা মোক্ষাভিলাধিগণের সেবনীয় ও বন্দনীয়, কৃতজ্ঞ 

বিবেক ( াখতাহন্ারী ) জন তাহার উদ্েগ জন্মই না ॥ ১ 
যাবৎ আয়ু বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ বেদাস্ত, গুরু ও ঈশ্বর এই তিন বনদ- 

্ নীয় জানিবে। জি যা তাঝুত বঙ্না করিবে, কঁতির এই 

নিশ্চিত মা ২, ৃ 
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ভাবাইদ্বৈতং সূ কৃর্ঘ্যাৎ ক্রিম়্াইছৈতং ন কছিচিৎ। 

দ্বৈতং ত্রিষু লোকেফু নাঘৈতং গুরুণ| সহ ॥৩॥. 

ইতি শ্রীমচ্ছস্করা চারধ্যবিরচিতঃ সারতত্বোপদেশঃ ॥ 

সাত্মজ্ঞানকথন । 

স্প্প্প্্০৯০4০০প 

আত্মজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ তত্বতঃ | 
অদ্বৈতং সাংখ্যমিত্যাহুর্যোগন্তত্রৈক চিন্তা ॥ ১ ॥ 

অদ্বৈতযোগসম্পন্নীস্তে মুচ্যস্তে২তিবন্ধনীৎ। 

অতীতারব্ধমাগামি কর্ম নশ্ততি বোধতঃ ॥ ২॥ 

সছিচারকুঠারেণ ছিন্নসংসারপাদপঃ। 
জ্ঞানবৈরাগ্যতীর্থেন লভতে বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ৩॥ 

সর্বদা অদ্বৈতভাব অবলম্বন করিবে, ক্রিয়াসঘন্ধে অস্বৈতভাঁব থাকিবে না, 

তিন লোকে অদ্বৈতভাব করিবে, কিন্তু গুরুর সহিত শিষ্য অদ্বৈতভাঁব 

করিবে নাঁ॥ ৩।॥ 

ইতি সাঁরতক্বোপদেশ সমাপ্ত ৷ 
শপ পাপা শিস পপি 

ভগবাঁন্ কহিলেন, নারদ! অনস্তর আত্মজ্ঞান বলিতেছি, শ্রবণ কর। 

অস্থৈতজ্ঞানকে সাংখ্যযোগ বলা যাঁয়। বাস্তবিক পরমাত্মাতে ষে একাগ্র- 

চিত্ততা, তাহাকেই যোগ বলা যায় ॥ ১॥ 

যাহারা অদ্বৈতজ্ঞানসম্পন্ন, তাহারা ভববন্ধন টি মুক্ত হইতে পারে, 

আঁর পরমাশ্বতত্ব পরিজ্ঞীত হইলে অন্রীত, আরব ও ভবিষ্যৎ কশ্মসকল নষ্ট 

হইয়া যায় ॥ ২॥ 

জানী ব্যডি' সিচাররূপ কুঠার দ্বার! ংসারপাদপকে ছেদন করিয়া ভান, 

ৈরাগ্য ও তীর্থ বারা টৈফবপদ লাভ করিতে পারে। ৩ 



৬৮ 

জগৎ কুতবেশ্বরো ইননতং বরন গরবিষটবান্॥ ৫8 
4 বোহমেতং পরব চিন্ধপং তমসঃ পরম্। 
 সোইহমন্্রীতি মোক্ষায় নান্কঃ পন্থা বিমুক্তয়ে ॥ ৬ ॥ 

শ্রবণং মননং ধ্যাঁনং জ্ঞানানাঞ্চেব সাধনমূ। 
/যজদানতপন্থীর্ঘবেদৈম্ম্কির্ লভ্যতে ॥ ৭ ॥ 
$ ত্যাগেন কেনচিদ্ধ্যানং পৃজ]| কর্মাদিভির্যথা | 

ঘ্বিবিধং বেদবচনং কুরু কর্ম ত্বজে বিভৌ ॥ ৮ 
যজ্াদয়ো বিমুক্তানাং নিফামানাং বিমুক্তয়ে | 
অস্তঃকরণশুত্ধযর্থং উচুরেবাত্র কেচন ॥ ৯ ॥ 
একেন জন্মন! জ্ঞানাৎ মুক্তিন” দ্বৈভাবিনাম্। 
যোগতষ্টঃ হুযোগাশ্চ বিপ্রা যোগিকুলোভবাঃ ॥ ১৯ ॥ ০ 

__ জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুযুন্তি এই ভ্রিবিধ অবস্থাপর মায়াই সংপারের মূল। রি 
এই মায়! বি্যমান থাকে, তাবৎ সংসার সৎ বলিয়া বোধ হয়; পরস্ত অয় 
পরম-পদপ্রাপ্তি হইলে সংশয় থাকে না ॥ ৪1 

পরব্রহ্ধ নাম, রূপ ও ক্রিয়া-বিহীন | ঈশ্বর এই" সিটি করিনা 
তাহাঁতেই প্রবিষ্ট আছেন ॥ ৫॥ 

“আমি মায়াতীত, চিক্জপ পুরুষকে জানি 'এবং আমি সেই আত্মম্বরূপ,” 
এইরূপ জ্ঞানই মুক্তির পন্থা । মোক্ষলাভের অন্ত উপায় নাই 1 ৬॥ 

শ্রবণ,মনন,ধ্যান এই সকলই জানের সাধন | জানহারাই জীবের মুক্তি হইয়া 
থাকে । যজ্ঞ, দান, তগন্তা,বেদাধ্যয়ন ও তীর্থ-সেবা দ্বার, মুক্তিলাভ হয় না ॥৭1. 

সংসার-মাক্কা পরিত্যাগ পূর্বক ধ্যান এবং পৃজাদি কর্্দ করিবে, প্রই স্থিবিধ 
ৰেদবাক্য আছে, অতএব পরপ্রদ্মের উদ্দেশে কর্ম করিতে হইবে ॥ ৮ 
কেহ কেহ বলেন, যজ্ঞাদি কাধ্য নিষ্কামীদিগের মুক্তি-সম্পাদন করে অর্থাৎ 

(ফাদ যার! অনত:করণ বিশুদ্ধ হইলেই মুক্তলাভ হইতে পারে ॥৯। 
| _অধৈতজান জস্মিলে এক জন্মেই মুক্তি হয়, ইৈনুজানীদিগের এক জঙ্গে মুক্তি 
হইতে পারে না। রিল গাদক মরে জন্মগ্রহণ: 
করে 8১০৪ 



৬৯ 
কর্ণ বধ্যতে নানু ভবাদ্ভবেৎ। 

আত্মজ্ঞানমাশ্রয়েছৈ অজ্ঞানং বদতৌইস্যথা ॥ ১১॥ 

যদা সর্ব বিসৃচ্ন্তে কাম যন হিস্থিতাঃ। | 
. তদামৃতত্বমাপ্রোতি জীরন্েব ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥ 

ব্যাপকত্বাৎ কথং যাতি কো যাতি ক সযাতি চ। 

অনস্তত্বাক্ন দেশোইস্তি অমূর্তিত্বাদ্গতি: কুতঃ ॥ ১৩॥ 

অহয়্বান্ন কোধপ্যন্তি বোধত্বাজ্জড়তাঙ্গত; | 
একোদিষ্টং যাগ্শ্য মতিরাগতিসংস্থিত;॥ ১৪। 
অথবাকাঁশকল্লান্ত গতিরাকাঁশসংশ্থিতিঃ। 

জা গ্রংস্বপ্রপ্রমুপ্তঞ্চ মাঁয়য়া পরিকল্পলিতম্ ॥ ১৫ ॥ 

পপ পিপাশিপাপপস্পন শাাপীপশ্পসপিপিস্পীপাগাাপপাশপশ লাপাাশািপপশাাশীশীিশীশীাটাটাািাাশীীী২ স্পা পাটা শীট পপ পিসি পাপা পিস্পীশিপাপাস্পেপ্পপাাাী 

জীবসকল কর্ম্ারা বন্ধ হইয়া থাকে এবং জান হইনেই সংসার হইতে 
মুক্ত হয়; অতএব আত্মজ্ঞান আশ্রয় করিবে। যাহা! আত্মজ্ঞান নহে, তাহা! 
অজান বলিয়া অভিহিত ॥ ১১॥ 

যখন হ্ৃদয়স্থিত কামনাসকল বিলুপ্ত হইয়া! যায়, তখন নিহত 

র্থাতেও অমৃতত্ব লাভ করে অর্থাৎ সেই ব্যক্তিকেই জীবন্ত বলা যাঁয় ॥১২। 

পৰত্রন্ধ র্ধবব্যাপক, সুতরাং কোন স্থলেও তাহার গমনাগমন 'সম্ভবে না। 

তিনি অনস্ত, অতএব তাঁহার কোনরূপ দেশীস্তর নাই, টিহিনিলিন রি 

তাহার কোনন্ধপ গতি হইতে পারে নাঁ॥ ১৩। 

পরব্রন্ধ অহয়, সুতরাং তাহীর দ্বিতীয় কিছু নাই। পূর্ণ-বৌধহেতু তিনি 

জড়ত। বা নিক্ষিয়ত্ প্রাপ্ত হইতেছেন, কিন্তু এক পদার্থ উদ্দেশ করিয়া অন্তের 

সংস্থিতি হয় না॥ ১৪॥ ... | | ূ 

অথব! আকাশকল্পেরই গতি এবং আকাশেরই সংস্থিতি হয়। জাগ্রত 

পন তত এ বব মায়া কর্তৃক পরিক্িত॥ ১৫॥ 

ূ ০ ইতি আত্মজ্ানকথন সমাপ্ত । 
রঙ 
ভর রজল, 



দশাবতারভোন | 

টির? বরন | 
| হতো ফেন বীনাবতারেণ-শঙখ:, স পায়াদপায়াজ্জগছ্াসুদেবঃ ॥১। 

ধরানিজ্জরারাঁতিভারাদপারাদকৃপাঁরনীরাতুরাঁধঃপতস্তী | 
ধৃতা কৃর্মরূপেণ পৃষ্ঠোপরিষ্টে, স দেবো মুদে বোইস্ত শেষাঙ্গশারী ॥২। 

উদগ্রে রদাগ্রে সগোতাপি গোত্রা/স্থিতা তগ্থুষঃ কেতকাগ্রে ষড়জ্যে।£ 
তনোঁতি শ্রিয়ং স্িয়ং নব্তনোতু, প্রতুঃ শ্রীবরাহীবতারো মূরারিঃ 1৩ 

উরোদার আরম্তসংরভ্িণোসৌ, রমাসন্রমাঙ্থরাগ্রৈনখাট্রৈঃ | 
স্বতক্রাঁতিভক্তযাভিব্যক্কেন দারুণ্যঘৌঘং সদা বঃ স হিংস্ান্গ সিংহঃ ॥ ৪| 

ছলাঁদীকলয্য জ্রিলোকীং বলীয়ান, বলিং সংববন্ধ ত্রিলোকীবলীয়ঃ | 
তন্ত্বং দধানং তন্থং সন্দধানো।, বিমোহং মনো! বামনো বঃ স কুর্য্যাৎ 1৫| 

_ যিনি মংস্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া উত্ত তরঙ্গমালাসস্কুল,মকরকু্ভীরাদি জলচর- 
(সমৃহে,পরিব্যাপ্ত সমুদ্রের জলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শঙ্খ অন্ুরকে সংহাঁর করিয়া- 
ছেন,সেই বস্ুদেবনন্দন এই জগৎকে বিপদ্ হইতে সর্বক্ষণ সর্বথা রক্ষা করুন্॥১ 

_. বস্থুমতী অস্থরগণের ভারে আক্রান্ত হইয়া অগাধসলিলে নিমগ্ন হইতেছিল, 
তখন ঘিনি কৃর্ধরূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই বস্মতীকে স্বীয় পৃষ্ঠোপরি ধারণ 
করিয়াছিলেন, সেই অনন্তশব্যাশীরী বন্জদেবনন্দন নারায়ণ সকলের আনন্দ- 
বর্ধন করুন্। ২ ॥ 

ধিনি বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়া কেতকাণ্রে প্রমরের ্যাঁয় স্বকীয় দশনাগ্রে 
সপর্বতা। বন্গুমৃতীকে ধারণ করিয়াছিলেন, খিনি সকলের শ্রীবিধান করেন, 
সেই প্রত মূরারি আমাদিগের দর্বার্গীন কল্যাণ-াঁধন করুন ৩। 

ফন ভক্তের ভক্তিবলে বশীভূত হইয়া বৃসিংহাক্তি পরিগ্রহ পূর্বক স্তন 
হইতে: প্রাদৃভূতি হইয়াছিলেন এবং অতি কোঁমল নখাগ্র দ্বারা দৈত্যপতি 
হিরখ্যকশিপুর বক্ষ-স্থল বিদারপপূর্বব স্বীয় ভ্তপ্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন, 
(সেই হৃসিংহরপী নারারণ তোমাদের সকলের পাপরাশি বিনাশ করুন্। ৪ । 
_. ধিনি বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া কপটতাচরণ অদ্িতীয় 
| বলীয়ান্ বলিরাজকে বর্ধন করিয়াছিলেন, নী সকলের 



শঙ্করাচাষ্যের গ্রন্থমাল!। ৯ 

হতক্ষত্রিযাস্থক্গ্রপানপ্রমত্তপ্রনৃত্যৎপিশা চপ্রগীতগ্রতাপঃ ॥ 
ধরাকারি মেনাগ্রজগ্মাগ্রহারং বিহারং করিক্ান্ানসে বঃ স রামঃ ॥ ৬॥ 
নতগ্রীবন্ুত্রীবসাআজ্যহেতুর্দশগ্রীবসস্তানসংহারকেতুঃ |. 
ধনূর্যেন ভগ্নং মহৎকামহস্ত:, স মে জানকীজানিরেনাঁংসি হস্ত ॥ ৭॥ 
ধনাঁদগোধনং যেন গোঁবর্ধনেন, ব্যরক্ষি প্রতাপেন গোবর্ধনেন | 

হতারাঁতিচক্রী রণধ্বস্তচক্রী, পদধবস্তচক্রী স নঃ পাতু চক্রী ॥ ৮ ।. 

ধরাবদ্ধপন্মাসনস্থাজ্যি বষ্টিনিয়ম্যানিলং স্স্ুনা সা গরদৃষটিঃ | 
য আস্তে কলৌ যোগিনাং চক্রবস্তাঁ, স বুদ্ধ: প্রবৃদ্ধোহস্ত্ নিশ্চস্তবস্তী ॥৯% 
ছুরাপারসংসরিসংহারকারী, ভবত্যস্বচারঃ কৃপাঁণপ্রহারী। 
মুরারিরদশাকারধারীহ কন্ধী, করোতু ছিষাঁং ধ্বংসনং বঃ স কন্কী ॥১০। 

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করা চাঁধ্যবিরচিতং দশাঁবতরেস্তোত্রম্ ॥ 

একবিংশতিবার যিনি পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন, ধাহার কুঠার- 
নিহত ক্ষত্রিয়গণের রুধির পান করিয়া প্রমত্ত পিশাচগণ নৃত্য করিয়াছিল 
এবং সেই গীতধ্বনিতে ধাহাঁর কীর্তি দিগন্তে বিঘোধিত হইয়াছিল, যিনি 
সসাগরা পৃথিবী ব্রাঙ্ষণকে দান করিয়াছিলেন, সেই পরশুরামক্পী নারায়ণ 
তোমাদিগের চিত্মমন্দিরে বিহার করুন্ ॥ ৬॥ 

যিনি শ্রীরামরূপে অবতীর্দণ হইয়া! নতশিরাঃ সুগ্রীবকে সাম্রাজ্য সমর্পণপূর্ববক 
রাঁবণকে সমূলে উচ্ছেদ ও মদনমথন পশুপতির মহাঁধনুর্তজন করিয়া! জাঁনকীর 
পাঁণিগ্রহণ করেন, সেই জানকীপতি শ্রীরাম আমাদের পাপ দূর করুন্॥ ৭| 

যিনি বলরামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং প্রবল জলদবর্ষণে গোঁধনসমূহ 
নষ্টপ্রায় হইলে তখন স্বকীয় প্রতাঁপে গোঁবর্ধন ধারণ করিয়া গোঁমকল রক্ষা 

' করিয়াছিলেন আর রণক্ষেত্রে আপন অসীম বিক্রম প্রকাঁশ করিয়া! শত্রবিনাশ- 
সাধন করিয়াছিলেন,সেই-হুলধররূপী চক্রধর আমাদিগকে রক্ষা করুন্॥ ৮॥ 

_ ধিনি বুদ্ধক্ূপে অবতীর্ণ হইয়া মহীমণ্ডলে পদ্মাসনে উপবেশন পূর্বক প্রাপ- 
সংঘম ও নীসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন করত উপবিষ্ট ছিলেন এবং যোঁগিবৃন্দের অগ্রগণ্য 

হইয়! কলিযুগে প্রাদুভূ্ি ডি সেই ই ভগবান আমাদিগের 
চিত্তে অধিষ্ঠান করুন্॥ ৯৪ | 

_ফিনি কক্ষিরূপ্টে অরতীর্ণ হইয়া অপাঁর সংসারের সংহার করিনাছিজন এবং 
অঙ্থোপরি সমারড় হইয়। শ্বীয্ব করে খড়গা ধারণপূর্ববক ধর্্মছেষী অরাতিনিকরের 
বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই কষ্ধিরপী মূরারি আমাদিগের শক্রক্ষয় করুন্ ॥১* 
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ূ “ পররুন্দ প্রতুরস্তি চেৎ তব হুরিঃ সর্বজ্জ মে দয়, 
আহে টুনমিতি ক্রবস্তমনুরং তত্রাবিরাসীদ্ধরিঃ। 

মা জনগণ স ভগবান্ারায়ণো মে গতি: ॥ ১॥ 
শ্রীরামায় বিভীষণোহয়মধুনাস্বার্তো ভয়াদাগতঃ, ুগ্রীবানয় পালয়েহহমধুনা পৌলত্তামেবাগতম্। 
এবং যোক্ভয়মন্যয সর্ববিদিতং লঙ্কাধিপত্যং দদা- বা্ডত্রাপপরায়ণ: স ভগবানধারায়ণো "মে গতিঃ॥ ২ 

পাপী ত 

[যখন অন্ুরনাথ হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে বলিয়াছিলেন,“হে প্রহলাদ ! ভূমি 
বলিতেছ, হরি তোমার ঈশ্বর এবং সেই হরি সর্বত্রই বিরাঁজিত আছেন, যদি 
তোমার এই কথা যথার্থ হয়, তাহা হইলে এই স্তস্তমধ্যেও তোমার হরিকে 
দেখাইতে পার ।” ছিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে এই কথা৷ কহিলে তৎক্ষণাৎ প্রীহরি 
স্তস্তমধ্য হইতে আবির্ভতি হইলেন এবং আগ স্বীয় তীক্ষ নখাগ্রদ্বারা টৈত্য- 
পতির বক্ষ-স্থল..বিদীর্ণ করিলেন | এইরূপে ভগবান্ নিজভক্তের প্রতি বাৎসল্য- 
(ভাব প্রদর্শন করিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন আর্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে 
নিরতচিত্ত ভগবান্ সেই নারায়ণই মদীয় আশ্রয় ॥ ১॥ ূ 

[একদা বিভীষণ দশাননসমীপে তিরস্কত হইয়া প্রীরামের শরণগ্রহণ করিবেন," 
টি স্থির করিয়া রামচন্দ্রের সন্নিধানে উপস্থিত-হইলে সুপ্ীব রামচন্জরকে 
বলিল, “প্রভো ! বিভীষণ নিতান্ত বিপদ্গ্রন্ত হইয়া আপনার শরণগ্রহণমানসে 
এখানে সয়াগত হইয়াছে ।” তখন শ্রীরাম নুপ্রীবপ্রমুখাৎ বিভীষণের আগমন- 
সংবাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন,ুগ্রী ! তুমি পুলস্ত্যনন্দনকে মৎসমীপে আনয়ন 

কর এবং যাহাতে ইহায় রক্ষা তে পাহারা বলে নিও রি 



ূ গ্রস্থমালা। ৭ৃশু 

নপ্রসপদং সমুতকরং অন্দেশ দেবেশ মাং, | 
পাহীতি রচুরার্তরাবকরিণং দেবেশ শক্তীশ চ। 
মা শোচেতি ররক্ষ নক্রবদনাচ্চিক্রপ্রিয়! তৎক্ষণা- 
দার্ভত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতি: ॥ ৩ | 
হা কষ্ণাচ্যুত হা কপাজলনিধে হা পাঁওবানাং গতে, /। 
কাসি ককাসি স্ুযৌধনাদবগতাং হা রক্ষ মাং দ্রৌপদী 

ইত্যুক্তোইক্ষয়বস্থরক্ষিততনুং যোইরক্ষদাপদ্গতা- 
 মার্ত্রাধপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৪1৮ 

যংপাঁদাজনখোদকং ত্রিজগতাং পাঁপৌঘবিধ্বংসনং, 

যন্নামামৃতপূরণঞ্চ পিবতাং সন্তাপসংহারকম্। 
পাঁষাণস্চ যদজ্বি তো নিজবধূরূপং মুনেরাপ্তবা-. 
নার্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৫॥ 

গজকচ্ছপের সংগ্রামসময়ে যখন কচ্ছপ গজরাজের পদে আঁক্রমণ করিয়াছিল, 

তখন গজ অনন্তোপাঁয় হইয়। গুণ উত্তোলন করত বলিয়াছিল,““হে ব্রদ্ষেশ ! হে 

দেবেশ ! হে শক্তীশ । আমাকে পরিত্রাণ কর।” .গজরাঁজের এই আর্তনাদ 

শ্রবণ পূর্ববক নারায়ণ উপস্থিত হুইয়া বলিলেন, “করিবর ! শোঁক করিও না।” 
ক্রান্্গ্রভাবে কচ্ছপের মুখ হইতে গজরাজকে এই বলিয়া রক্ষা করেন! এই 
প্রকারে আর্তব্যক্তির রক্ষাকার্যে নিরতচিত্ত ভগবান্ সেই নারায়ণই আমার 
একমাত্র আশ্রয় ॥ ৩॥ 

যখন দুর্য্যোধন সভামধ্যে কৃষ্কার বন্ত্রহরণ করিতেছিল, তখন ।দ্রপদকুমারী 
নিরুপায় ভাবিয়া “হে কৃষ্ণ, হে অচ্যুত, হে করুণানিধে, হে পাগুবাশ্রয় ! তুমি 
কোথায় আছ,কোথান্গ আছে? ছৃর্ধোধন সভামধ্যে আমাকে তিরস্কৃত করি- 
তেছে, এই অনাথা দ্রৌপদীকে রক্ষা কর ভ্রৌপদীর এই সকল কাতরোক্তি 
শ্রবণে জনীর্দন অক্ষয় বসন ছারা কষ্ণার তন্যষ্টি রক্ষিত করিয়! ভ্রুপদ- 

নদ্দিনীকে রক্ষা কর্পিয়াছিলেন। এই প্রকারে আর্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ সেই 

নারার়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৪ | 
ভার চরণুনথের জল তরিতৃবনের পাপরাশি দূর করে,ধাহার নামা পাঁন 

করিলে নিখিল সন্ত বিদ্রিত হয়, ধাহার পাঁদম্পর্শে পাষাণও ( অহল্যা ) 
'মানবতন্থ লাভ করিয়াছিল, £এই প্রকারে আর্তজনের রক্ষাকা্যে নিরতচিত্ত 

ভগবান সেই নাকারণই আমার আশ্রয় ॥ ৫1 | 



%8 
্ুতিমাত্রতো গিনি সংসারবারাং নিধিং, 

ত্যক্ত1 চ্ছতি দুর্জনোইপি পরমং বিষ্ণোঁ: পদং শাম্বতম্। 

তন্ন তকারপনত, জগতাঁং নাখস্ত দাঁসোহম্মযহ- 
মার্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবাণ্ নারায়ণো মে গতি: ॥ ৬ & 

পিত্রা ত্রাতরমৃত্তমান্কগমিতং ভক্তোত্বমং যো ধ্রবং, 

ৃষ্ট। তৎসমমারুরুক্ষুমুদিতং মাত্রাবমানং গতম্। 

_যোইদাঁৎ তং শরণাঁগতং তু তপসা৷ হেমাদ্রিসিংহাসনং 

 হ্থার্তজাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৭। 

নাঁথেতি শ্রুতয়ো ন তত্বমতয়ো ঘোষস্থিতা গোঁপিকা, 
জারিণ্যঃ কুলজাতিধর্খবিমুখা অধ্যাত্বভাঁবং যযুঃ | 

ভক্কিরস্ত দদাতি মুক্তিমতুলাং জারস্য ষঃ সদ্গতি- 

হা্র্ভত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণে! মে গতিঃ॥ ৮॥ 

ধাহার নাম শ্রবণ করিলে দুর্জন ব্যক্তিও আশ অপার সংসারসাগরের পার 

হইয়। নিত্যধাম বিষ্ণুর পরম-পদ লাঁভ করে, যিনি অদ্তুত কাধ্য-সাঁধন 

করিতেছেন, আমি সেই অঞ্ভতকাঁরণ জগৎপতি জনার্দনের দাস, তিনি 
আমাকে রক্ষা করুন, যেহেতুঃ+ ভগবান্ নারায়ণ আর্ভজনের রক্ষাঁকার্ষে 

তৎপর আছেন, অতএব আমি তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ॥ ৬॥ 

একদা ধব স্বীয় পিতার ক্রোড়ে আরোহণ করিবেন, এই বাঁসনাঁয় জনক- 

সন্পিধানে গমন করেন, তখন পিতা গ্রুবকে অবহেলা করিয়া তাহার ঠবযাত্রেয় 

ভ্রাতাকে অক্কোপরি তুলিয়া লইলেন এবং গ্রবের বিমাতা তাহাঁকে ও তাহার 

জননীকে নানারূপ তিরস্কার করিয়াছিলেন । কব তাহাতে অবমাঁনিত হইয়া 

কঠোরতপন্তা বার! জনার্দনের আরাধনা করেন। জনার্দন তাহাতে প্রীত 

হইয়া বকে হ্মোদ্রিশিখরে সর্ধোতকষ্ট ক্ষযস্থান প্রদান করেন। , এই প্রকারে 

আর্তঞজনের রক্ষাকার্ধ্ে নিরতচিত্ব ভগবান্ নারা়ণই আমার আশ্রয়॥ ৭1 
ব্রজগোপিকারা শ্্রীক্কষণের পরমতত্ব না জানিয়াও জাঁতিকুলধর্্ম বিনর্জন 

-পুর্ববক.যে জারভাবে সেবা করিয়াছিল, তাহাতেই তাহারা [ীভ করে। 

| আর ভাহাকে ভক্তি করিলেই যে তিনি মুক্তি প্রদান করেন ইহা বিচিত্র নহে; 

এই প্রকারে আর্তদনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ব ভগবান নারায়রই যা 
আশ্রয় 1 



_ ক্ষৃতৃফ্ার্তসহত্রশিষ্যসহিতং দুর্ববাসসং ক্ষোভিতং, | 
দ্রৌপদ্ঠা ভয়ভক্তিযুক্তমনসা শীকং স্বহস্তার্সিতম্। 
ভৃক্ত' ত্রয়দাত্মবৃত্তিমখিলামাবেদয়ন্ বং পুমা- | 

নার্ভব্রণিপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ 0৯ ॥ 

যেনারক্ষি রঘৃত্তমেন জলধেন্তীরে দশাস্তাজ- 
স্বায়াতং শরণং রঘৃত্তম বিভো বক্ষাতৃর' মামিতি। 
পৌলস্ত্যেন নিরারুতোইথ সদসি ভ্রাত্রা চ লঙ্কাপুরে, 
হার্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারাঁয়ণো মে গতিঃ 1১০ ॥ 

এ. 
শা শাশাশীপীপাপশাশীশিশিত শীিটিও শশাািপশাশীশীপিশাশিশী শশী শাাটাশাগি সপ সপ পপ ৮ পল সস 

[ই বখন যুধিষ্টিরাদি পঞ্চপাণ্ডব রুষ্ণার সহিত ট্বতবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, 

তখন দুর্বাস মুনি ক্ষুধাতুর হইয়া ষষ্টিসহ শিষ্য সমভিব্যাহারে পাগুবগণের 
আবাঁসে আতিথ্যপ্রার্থনা করিয়া উপস্থিত হন,তখন যুধিষ্টিরাদি সকলের ভোজন 
শেষ ইইয়। গিয়াছিল, দিবসে অতিথিসৎকাঁর করিতে পারেন, এমত কোন 

বস্ত্র সংগ্রহ নাই; সুতরাং ব্র্মশীপভয়ে ভীত হইয়া .পাঁগবগণ কৃষ্ণাসকাশে 
উপস্থিত হইলেন, দ্রৌপদী আসন্ন বিপছুদ্ধারের অন্ত উপায় নাই ভাবিয়া সেই 

সর্বববিপদ্বারণ মধুস্থদনের শরণাপন্ন হইলে,সেই বিপনিস্তারকারণ জনার্দন 

দ্রপদকুমারীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,পাঞ্চালি! তোমার গৃহে আহারীয় 
বন্ধ যাহা কিছু থাকে, আমার হস্তে প্রদান কর।” তখন গৃহে আহারীয় বসত 

কিছুই ছিল না,আঁহীরীয়ভাগ্-সকলও ধোঁত হইয়াছিল; দ্রৌপর্দী সেই ভাগ্- 
মধ্যে কণিকামাত্র শাক পাইয়া তাহা শ্রীহরির করে প্রদান করিলেন | জনা- 
দিন সেই শাঁককণ] ভক্ষণ করিবামাত্র সশিষ্য ছূর্বাসাঁর পরম পরিতোষ জন্মিল। 
তখন তিনি যুধিষ্টিরকে আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই প্রকারে 
আর্তজনের রক্ষাকার্ধ্যে নিরওচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥৯1 

(রাবণ স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর বিভীষণকে আঁপন সভা হইতে বিদুরিত করিলে: 
বিভীষণ অনন্ঠোপাঁয় হইয়! রঘূনাথের শরণগ্রহণ করত বলিলেন,“আঁমার ত্রাঁতা 
আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন,আপনি আঁমাকে রক্ষা করুন রামচন্ত্র বিভী- 
বণের ভর্তিতে বশীভূত হইয়া দশাননকে সংহারপূর্বক তাহাকে লক্কাপুরে 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই প্রকারে আর্তজনের রক্ষাকার্ধ্যে নিরতচিত্ত ভগবান্, 
সেই নারায়ণই আমার একমাত্র আশ্রয় ॥ ১৯ ॥ | 



| যাবি মহাহবে বে মী লংবর্তকালে মহা 

 লীলাক্রোড়বপূর্ধরেণ হরিণা নারায়খেন শ্বয়ম্। 
যঃ পাপিক্রমসম্প্রবর্তমচিরান্বত্বা চ যোহগাৎ প্রিন- 
মার্ততাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১১ ॥ 
যোদ্ধাসৌ তৃবনত্রয়ৈ মধুপতি্ভর্তা নরাণাং কুলে 
রাধায়া অকরোদ্রতে রতিমনংপূর্তিং নুরেন্্রানথজঃ | 
যো বা রক্ষতি দীনপাতুতনয়ান্ নাথেতি ভীতিং গতা- 
নার্ভত্রাণপরীয়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১২॥ 
ষঃ সান্দীপনিদেশতশ্চ তনয়ং লোকাস্তরাৎ সন্নতং, 

চানীয় প্রতিপাদ্য পুত্রমরণাছুজ্জ-স্তমাণার্তয়ে। 
সম্তোষং জনয়ন্নমেয়মহিম1 পুন্রার্থসম্পাদনা- 
দার্ডত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো। মে গতিঃ॥ ১৩। 

য্নামন্মরণাঁদঘৌঘসহিতো বিপ্রঃ পুরাজামিলঃ, 
্রাণান্মক্তিমশেধিতামন্ চ য: পাপৌঘদাবার্তিযুক। 

_ হখন বন্থ্মতী প্রলয়পয়োধি-সলিলে নিমগ্ন হইতেছিল,তখন জনার্দন লীলা- 
_ রাহকূপ পরিগ্রহ করিয়া ধরণীকে বহন করিয়াছিলেন এবং নানাপ্রকার পাপি- 
_ শণকে সংহার করিয়া স্বীয় ভক্তগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইরূপে 

আর্তব্যক্তির রক্ষাকার্ধো নিরতচিত্ত ভগবান্ নাবায়ণই আঁমার আশ্রয় ॥ ১১॥ 

যিনি ত্রিলোকীতলে অহ্িতীয় যোদ্ধা,যিনি মধুপুরীর ঈশ্বর,যিনি সুরেন্দ্রের কনিষ্ঠ 
সহোদর,যিনি মানবগণের ভরণকর্তা,যিনি রাধিকার সর্বপ্রকার বাঁসন। পরিপূর্ণ 

করিয়াছেন এবং পাগুবগণ ভীত হইয়া তাহার শরণাগত হইলে নারায়ণ সেই 
নীনদশীগ্রন্ত পাঙুনন্দনদিগকে রক্ষা করেন,এই ' প্রকারে আর্তব্যক্তির বক্ষা- 
কার্যে নিরতচিত্ত ভগবান্ সেই নারায়ণই আমার একমাত্র আশ্রয় ॥ ১২। 

শ্রীক্ণ সান্দীপনি খধির নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন,পাঠ শেষ হইলে পর 
স্নিশ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণারূপে আপন মবৃতুত্ প্রার্থনা করিলেন । তখন অতুলবিক্রম- 
শালী শ্রীনারায়ণ স্বকীয় প্রতৃশক্তিবলে গুরুর মৃতপুত্র আনয়ন করিক্বা তাহার 

ৃ হোসগাধন ফেল নই রে বার নাকে নিয় ভগ্- 
বান্ সেই নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১০। 

|  পুরীকাল্অজাষিল নামে দুক্ষিয়াসক্ত পাপিষ্ বিপ্র বন নারারণের নাম 

মরণ করিরাছিল, তাহাতে আগু সেই পাপিষ্ট ব্রাহ্মণের নি নি পাপ বিনষ্ট হইয়। 



৭৫ 

সম্ঘো ভাগবতোত্তমাঞ্খনি মতিং প্রাপাশ্বরীষাভিধ- 

শ্ার্ডত্রাপপরায়শঃ স ভগ্ধবান্ নারায়ণো। মে গতি; ॥ ১৪। 
যোইরক্ষহসনাদিনিত্যরহিতং বিপ্রং কুচৈলাভিধং, 
দীনাদীনচকোরপালনপররঃ শ্রীশঙ্ঘচক্রোহ্জলঃ। 

তক্জীর্ণা্বরমুষটিমা ্ রপৃথকানাদায় ভুক্ত] ক্ষণা- 
দার্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণে! মে গতিঃ ॥ ১৫ ॥ 

যৎকল্যাণগুণাঁভিরামমমলং মন্ত্রাণি সংশিক্ষতে, 

ৎসংশেতিপতিপ্রতিষ্টতমিদং বিশ্বং বদত্যাগমঃ | 

যো যোগীন্্রমনঃসরোরুহতমংপ্রধ্বংসবিস্তান্মা- 

'নার্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগৰান্ নারায়ণে!। মে গতিঃ ॥ ১৬৪ 

কালিন্দীহদয়াভিরামপুলিনে পুণো জগন্ঙ্গলে, 

চন্দ্রাস্ভতোজবটে পুটে পরিসরে ধাত্রা সমারাধিতে। 

শ্ীরক্গে তূজলেন্্রভোগশয়নে শেতে সদা যঃ পুমা- 
নার্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবারারায়ণে! মে গতিঃ ॥ ১৭ ॥ 

॥ অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ অন্বরীষ নামে ভগবৎপরায়ণ হইয়া উঠে এবং 
গবন্নারায়ণে চিত্ত সম্পণ করে । তখন শ্রীহরি তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া 

বু$ঠনগরীতে স্বাপন করিলেন। এই প্রকারে আর্তব্যক্তির রক্ষাঁকার্য্যে 

সেই ভগবাঁন্ নাঁরারণই আমার আশ্রয় ॥ ১৪ ॥ 
কোন সময়ে নারায়ণ পথিমধ্যে অতি দীন বসনাদিশৃন্ঠ কুচৈলনামক এক 

ান্ষণকে দেখিয়া দয়াপরবশ হইলেন এবং সেই ত্রাহ্মণের জীর্ণ বস্ত্রধণ্ড হইতে এক 
পৃথকা গ্রহণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া! তৎক্ষণাৎ শঙ্খচক্রধাঁরী স্বীয় রূপ পরিগ্রহ 

। তদনস্তর সেই ব্রাঙ্মণকে পরিত্রীণ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে 

র্রক্ষাকার্যে নিরতচিত্ব ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৫॥ 

ধাহাঁর করুণাপ্রভাবে এই অনন্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত আছে, ধাহার বাক্য সকলে 
রূপে শিক্ষা করে, আগমশাস্ত্র ধীহাকে বিশ্বকাঁরণ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছে, 

যোগিবুন্দের মাঁনসিক অজ্ঞানরূপ তিমির-সংহারে সাক্ষাৎ থ্যস্বরূপ, 

আর্তজনের রক্ষাকার্ধ্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রর়।১৬॥ 
ধিনি যমুনামধ্যবর্ভী আুতিমনোহর সর্বকল্যাণকর পবিত্র পুলিনপ্রদেশে কেলি 
করিতেন, এ বিস্তীর্ণ পুলিন চক্্রকিরণে সমুজ্জল থাকিত,সর্ব্বদা কমল প্রস্ফ,টিত 

ই বরহ্ধা টিনা কিতেন জার ছিনি অন্ধ যাতে নি 



| বাৎসল্যাদভযপ্রদানসময়াদাত্তার্তিনির্বঁপণা- 
দৌদাধ্যাদঘশোঁধণাদগণিতশ্রেয়ংপদপ্রাপণাঁৎ । 
সেব্যঃ শ্ীপতিরেব সর্ধজগতাঁমেতে হি তৎসাক্ষিণঃ, 
প্রহলাদশ্চ বিভীষণশ্চ করিরাট. পাঞ্চল্যহল্যাপ্রবাঁঃ ॥ ১৮ 

ইতি শ্মচ্ছঙ্করাচাধ্যবিরচিতমার্ত্রাণাষ্টাদশক-স্তোত্রম্ ॥ 
০ সদ 

বাক্যরভ্তি | 
৯০৩০৬ ০ 

সরদস্থিতগ্রলয়হেতুমচিন্তশকিৎ, বিশেশ্রং বিদিতবিশ্বঘননতমরভিম। 
নির্ঘ,ক্রবন্ধনমপারন্খাস্থরাশিং, শ্রীবল্লভং বিমলবোধঘনং নমামি ॥ ১। 

শয়ান থাকেন, আর্তজনের রক্ষাকার্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণঃ 
আমার একমাঁজ আশ্রয় ॥ ১৭ ॥ 

নারায়ণ প্রহলাদের প্রতি যে প্রকার বাৎসল্য প্রকাশ করিরাছিলেন, তাহ 

সকলেই অবগত আছে ;আর তিনি বিভীষণকে অভয়দান করিয়া রক্ষা করিয়া 

ছিলেন; গজরাঁজ যখন কচ্ছপের সহিত সংগ্রামে আক্তাস্ত হইয়াছিল,আর্তত্রী ৭ 

পরায়ণ সেই সময়ে গজকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ভ্রপদনন্দিনীর প্রতি অসীঃ 

উদারতা গ্রকাঁশ করিয়াছিলেন । গৌঁতম-পত্রী অহল্যা পতিশীপে পাঁধাণ 
হইয়াছিলেন, নারায়ণ তাহার নিখিল পাঁপ বিনাশ করেন এবং ঞুবের প্রতি 

করুণা করিয়া তাহাকে অশেষ-কল্যাঁণভাজন করিয়াছেন । বাঁৎসল্য,অভয়প্রদান, 
ছুঃখ-নিবারণ, উঁদার্ধয, পাঁপধ্বংসন, শ্রেয়োবিধান প্রভৃতির জন্য প্রীপতিই সর্ব 
জগ্ষতের সেব্য অর্থাৎ সকলেই সর্বথা নারায়ণের সেবা করিবে এবং প্রহলাদ, 
বিভীষণ, গজরাজ, পাঞ্চালী, অহল্যা, প্রব প্রভৃতি ভক্তগণ তাহার সাক্ষী ॥১৮। 

ইতি আর্তত্রাণাষ্টাদশকস্তোত্র সমাপ্ত । 

যিনি এই অনন্ত ব্রন্মাণ্ডের ক্যষ্রিস্থিতি-সংহাঁরের কারণ, ধাহার শক্তি 

চিন্তার অগোচর, ধিনি অখিল ত্রন্ষাপ্ডের ঈশ্বর, অনন্ত তদ্ধা্ড যাহার বিছি 
আছে, ্ধাহার মূর্তির শেষ নাই, যিনি সংসার হইতে নিলি, যিনি অন 

_ স্খরাশিঙ্বব্ূপ, সেই বিমলবোৌধন্থরূপ শ্রীবল্লভকে নমস্কার করি ॥১$॥ . * 



শক্করাচাধ্যের গ্রন্থমাল।। ?৯ 

যন্ত প্রসাদাদহষেব বিজুতর্ময্যেব সর্বং পরিকল্পলিতঞ্চ | 

ইং বিজানামি মদাত্মকূপং, তশ্তাজ্বিপন্মং প্রণতোইন্ফি নিত্যম্॥২। 
তাপত্রয়ার্কসন্তপ্তঃ কশ্চিছুদ্ধিশ্নমানসঃ | 

শমাদিসাধনৈ্যুক্ঃ সদ্গুরুং পরিপৃচ্ছতি ॥ ৩॥ 

অনায়াসেন যেনাম্মান্মুচ্যেয়ং ভববন্ধনাৎ। 

তন্মে সংক্ষিপ্য 'ভগবন্ কৈবল্যং কৃপয়া! বদ ॥ ৪। 
গুরুরবাচ । 

সাধ্বী তে বচনব্যক্তিঃ প্রতিভাতি বদামি তে। 

, ইং তদ্দিতি বিস্পষ্টং সাবধাঁনমনাঁঃ শৃণু ॥ ৫ ॥ 

তত্বমন্তার্দিবাক্যোথং যজ্জীবপরমাত্বনোঃ। 

তদাত্মযবিষয়ং জ্ঞানং তদিদং মুক্তিসাধনম্ ॥ ৬ ॥ 
কো জীবঃ কঃ পরশ্চাঁত্মা তাদাত্ম্যং বা কথন্তয়োঃ। 

তত্রমস্তাদিবাঁক্যং বাঁ কথং তৎ প্রতিপাদয়েৎ॥ ৭ ॥ 

ধাহার প্রসাদ্দে আমিই বিষণ এবং আমাঁতেই সকল প্রতিষিত আছে, এই 
কার জ্ঞান হয়, ধিনি সদাত্মন্বরূপ, সেই পরমাত্মার চরণকমলে নমস্কার ॥ ২॥ 

তাপত্রয়-সন্তপ্ত কোন সাঁধক পূর্বোক্ত হেতুতে উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, পরে 

ঠমদমাদি-সাধন-সম্পন্ হইয়া স্বীয় গুরুসমীপে জিজ্ঞাসা করিলেন । ৩॥ 
ভগবন্! আমি যেরূপ অনুষ্ঠান করিলে অনায়াসে এই ভববন্ধন হইতে 

[ক্তিলাভ করিতে পারি, তাহার কোন সংক্ষিপ্ত উপায় থাকিলে করুণা করিয়া 
তসকাঁশে ব্যক্ত করুন্॥ ৪॥ 

গুরু স্বীয় শিষ্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস ! তুমি অতি সং প্রশ্ন 

রিয়াছ। আমি তোমার প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর দিতেছি, অবধাঁন কর ॥ ৫.॥ 
বৎস ! “তত্বমসি” ইত্যাদি বাক্যার্থ দ্বারা জীব ও পরমাত্মার যে ক্যজ্ঞাঁন 

্ব, তাহাই মুক্তির প্রধান কারণ অর্থাৎ যাবৎ “আমি তুমি” ইত্যা্দিূপ 
শীর্ঘকা-জ্ঞান থাকে, তাবৎকাঁলই জীব ভববন্ধনে বদ্ধ থাকে,ততপরে উত্তমরূপে 

ার্থক্যজ্ঞানের অপগম হইয়া “আমিই সেই পরমাত্মা” এইরূপ জ্ঞানের উদয় 
[ইলেই জীবের মুক্তিলাভ হয় ॥ ৬॥ | 

গুরু. পূর্ববকথিত প্রকটুরে শিষ্যকে মুক্তির কারণ উপদেশ টা শিষ্য পুন- 

চুর জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! জীব কে. এবং জীব ও পরমাত্মা 
হাদিগের এক্যই বাঁ কি প্রকার ? আর তত্বমমপসি ইত্যাদি বাক্যই বাঁকি 



অত্র জম: সমাধানং কোৎন্তো জীবদ্ধমেব হি। 
বং পৃচ্ছসি মাং কোহহং বরনমৈবাসি ন সংশয়: ৪৮ 

_ প্দার্থমেব জানামি নান্াপি ভগবন্ স্ফউম্ ; 
| অহ ্্ মেতি বাক্যার্থ প্রতিপদ্ভে কথং বদ ॥ ৯৪. 

সত্যমাহ ভবানত্র বিজ্ঞানং নৈব বিদ্যতে। 
হেতুং পদার্থবৌধো হি বাক্যার্থাবগতেরিহ ॥ ১০ 

অন্তঃকরণতদ্বৃত্তিসাক্ষী চৈতচ্যবিগ্রহঃ। 
আননরূপঃ সত্যঃ সন্ কিং নাত্মানং প্রপদ্যসে ॥ ১১ 

সত্যানন্দস্বরূপং ধীসাক্ষিণং বোধবিগ্রহ্ম্। 
চিন্তক্লাত্মতয়৷ নিত্যং ত্যক্ত 1 দেহাদিগাং ধিয়ম্ ॥ ১২। 

এই সকল সংশয়ের নিরাস করিয়া সছুপদেশ প্রদান করুন ॥ ৭ 
গুরু শিষ্যের সন্দেহনিরসনার্থ বলিলেন, বস ! তুমি যে সন্দেহ করিতো! 

তাহার নিবারণৌপায় বলিতেছি ৷ জীব অন্য কোন বস্ত নহে, বাস্তবিক তুমি 
জীব, আর তুমি যে জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি কে? তাহার উত্তর এই € 
তুমিই পরং্রদ্ধ অর্থাৎ তুমি আমি এই সকলই পরমাত্মা ॥ ৮॥ 

পুনর্ববার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরুদেব ! অদ্য আমি কোন বস্তই পরি 
স্ক,টন্ূপে জানিতেছি না, আমার পদার্থজ্ঞান নাই; সুতরাং “অহং ব্রদ্ষ” এ 

বাক্যের স্বরূপার্থ আমি কিরপে জানির্তে পারিব, তথ্ধিষয়ে উপদেশ করুন্ ॥ 
শিষ্যের এই কথা শুনিয়া পুনর্ববার গুরু কহিলেন, বৎস ! তুমি যাহা! বলিকে 

তাহা৷ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলাম,ইহা অন্তথা হইবার নহে। বাস্তবিক পদাথ 
জানই বাক্যার্থজানের কারণ অর্থাৎ পদার্থপরিজ্ঞান না হইলে কোন প্রকারে; 
বাক্যার্থজ্ঞান হইতে পারে না॥ ১০ ॥ 

বিনি অন্তঃকরণ ও অন্ত:করণবৃততির সাক্ষী অর্থাৎ ইন্রিয় হ্বারা যে সক 
জান হয়) তাহার আশ্রয় এবং যিনি চৈতন্তমনন ও আননন্বরূপ, তিনিই পর 

সাকা, তবে তুমি আত্মাকে জানিতে পারিতেছ না কেন? বিবেচনা করিয় 
(দেখ, কোন একাট পদার্থ দন কষ্িলে সেই পদার্থের আকুতি প্রস্ততি ধাহার 
,অন্তব হয়, তিনিই পরমাত্মা॥ ১১ ॥ | 
বৎস! তোমাকে আরও বলিতেছি, ধিনি এ মা 

জাক্ষী এবং চৈতন্য, ঠাহাকেই আত্মা বলিয়া ভাবনা কর, কিন্ত তিনি যে 



ক্করাচাধ্যের গ্রন্থমালা! ৮১ 
পারিদানবও বর দিওকাতো নীপা বানি 
বিকদাদিমহাভূতবিকারত্বাচ্চ বুস্তবৎ॥ ১৩॥ 

অনাস্মা বদি পিপ্তোইয়মুক্তহেতৃবলাম্মতঃ | 
করামলকবৎ সাক্ষাদাত্মানং প্রতিপাদয় ॥ ১৪ | 

ঘটদ্রটা ঘটাতিন্নঃ সর্বথা! ন ঘটো। যথা | 

দেহুত্রষ্টা তথ! দেহে! নাহমিত্যবধারয় ॥ ১৫ ॥ 

এবমিন্দ্রিয়দৃঙ্নাহমিক্দ্রিয়াণীতি নিশ্িন্থু। 

মনোবৃদ্ধিত্তথা গ্রাঁণী নাহমিত্যবধারয় ॥ ১৬ ॥ 
সঙ্বাতোহপি তথ নাহমিতি দৃষ্ঠবিলক্ষণম্। 
কাজি নিপুণং সম্প্রধারয় ॥ ১৭1 

কোন দেহাদিতে বিদ্যমান আছেন, এই প্রকার চিন্তা করিও না, বাস্তবিক 

দেহই তাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে ॥ ১২॥ 

কেবল দেহই রূপাঁদিসম্পন্ন, আত্মার রূপাদি নাই; সুতরাং আত্মা ঘটাদির 

নার নহেন, অর্থাৎ রূপাঁদি দ্বারা যেমন ঘটাদির পরিচয় হইতে পারে, আত্মার 
তজ্জপ পরিচয় হইতে পারে না । পরস্ত ঘটাদি আকাশাদি পণ হকির 

বিকার»/মাত্মা বিকারহীন ॥ ১৩॥ | 
যদি পূর্ব্বকথিত কাঁরণবশতঃ দেহপিগ্াদি অনাত্মা হইল, তবে করামলকবৎ 

আত্মাকে জানিতে পারে অর্থাৎ যেমন একটি আমলকী হস্তে লইলে সেই" 
আমলকী হস্তমধ্যে আছে বটে, কিন্ত হস্তের সহিত আমলকীর কোন সম্বন্ধ 
নাই, তন্ধপ আত্মীর সহিত দেহাদির কোন সম্বন্ধ নাই, তিনি কেবল দেহের 

সাক্ষী মাত্র, এই তত্ব স্বীয় য়োক্ষের জন্য নিশ্চয় অবধারণ কর ॥ ১৪ ॥ 

কোন ব্যক্তি ঘট দর্শন করিতেছে, এই স্থলে যেমন যে ব্যক্তি ঘট দেখে, 
সেই ব্যক্তি ঘট হইতে ভিন্ন, কোনপ্রকাঁরেই সেই ঘটদ্রষ্টাকে সেই ঘট বলিয়া 

জান হয় না, তন্রপ ধিনি দেহের সাক্ষী, . তিনি দেহ নহেন, সুতরাং আমিও 

দেহ নহি, ইহাই নিশ্চয়রূপে স্থির কর ॥ ১৫. 
যেমন আত্মা দেহ নহেন, ইহাই পূর্বে স্থিরীকৃত হইল, তন্রপ আত্মা ইন্তি- 

যনের সা্গী, ইন্দ্রিয় নহেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় হ্বারা যে সকল জ্ঞান হয়, আত্মা সেই : 

সকল জ্ঞানের আশ্রয় ৷ এই প্রকারে আত্মা মন নহেন, বুদ্ধি নহেন, প্রা 
নহেন, তিনি মন প্রভৃতির সাক্ষী, ইহা স্থির কর ॥ ১৬ 
লা হেব, ইমিয ফি ও পণ ২হাদিগের পাকের ফোন গা 

১১১২, 



পা  শ্করাচার্যের রস্থমাল।। 
দেহেন্দিয়াদয়ো জব! হানানদিবর্ীপৃতিক্ষমা: | 

ষস্ত সন্নিধিমাত্রেণ সোহহনিত্যবধারর ॥ ১৮৭ 

অনাপন্নবিকারঃ সন্্য়স্কীস্তবদেব ষঃ। , 

ৃদ্ধযাদীংস্চালয়েৎ প্রত্যক্ দোহহমিত্যবধারয় ॥. ১৯. 
'অজড়াত্মবদাভাস্তি যৎসানিধ্যাজ্জড়া অপি। 

দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণাঃ সোহহমিত্যবধারয় ॥ ২০ ॥ 

অগমন্মে মনোহন্তত্র সাম্প্রতং চ স্থিরীরুতম্। 

এবং যে বেতি ধীবৃত্তিং সোইহমিত্যবধারয় ॥ ২১॥ 
পপ পে স্পা শশী 

নহেন, তক্জপ তিনি ইন্জরিয় বা দেহাদি অবয়বের ষমগ্লি-ফলও নহেন, বাস্তবিক 
আত্ম দেহাদির সাক্ষী মাত্র ॥ ১৭॥ 

দেহ ও ইন্ড্রিয়াদি সমস্তই উৎপত্তি-বিনাশ-ব্যাপার-সম্পন্ন, ধাহার কিনি 

যাতে দেহাদির ব্যাপার হয়, তিনিই[ুআত্মা, ইহা! স্থির-সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার 
কর। যাবৎ দেহাঁদিতে আত্মার সন্লিধান থাকে 'না, তাবৎ দেহাঁদির কোন 

ব্যাপারই হইতে পারে না, আর বৎকাল পধ্যস্ত দেহে আত্মার স্গিধান থাকে, 
তাবৎ দেহের সকল কার্ধ্যই দৃষ্ট হয় ॥ ১৮। 

_ দেহাঁদি সকলই বিকায়বিশিষ্ট, আত্মা বিকারবিহীন। যেমন অয়স্াস্তমণি 
লৌহাদি ধাতুকে আকর্ষণ করে, তন্্রপ যিনি বুদ্ধি গ্রভৃতিকে পরিচালিত করেন, 
তিনিই আত্মা, সেই আত্ম৷ আমি, এই প্রকার নিশ্চয় ধারণ! কর ॥ ১৯। 

দেহ, ইন্জিয়,মন ও প্রাণ এই সমস্তই জড় পদার্থ-কিন্ত আত্মার সান্রিধ্যনিব- 
স্ধন এ সকল জড়পদার্ঘও অজড়বৎ প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ মৃতদেহে করচরণাঁদি 
সকলই আছে,আত্মার সন্িধান নাই বলিয়া এ সকল করণাঁদির কোন কা্যই 
হইতে পাঁরে না; কিন্তু জীবিত ব্যক্তিতে আত্মসন্নিধাননিবন্ধন তাহার কর- 

_ চরপা্দি নানাবিধ কাঁধ্য করিয়া থাকে । এই প্রকার ধাহাঁর সন্গিধানে দেহাদির 
_ কার্য সাধিত হইতেছে, তিনিই মবযা এবং আমি সেই তর, 'এই প্রকার 

| ক্মবধারণ কর ॥ ২০ ॥ 

.. আমার মন অন্তর গমন করিয়াছিল, অধুনা! স্থিরীভূত হইয়া আছে। 
ছা এই প্রকার বুদ্ধিবৃতির উদয় হর, ভরহাকেই আত্মা বলিয়া জানিবে 
[এবং এই আত্মাই অহংশবের বাচ্য অর্থাৎ 'আমি' শে স্বাহাকে উল্লেখ কর! 
যায়, তিনিই আত্মা ২১ 



ঙগরাচার্ঠের রথমাল! | ৮৩ 

সবপ্নজাগরিতে নুপ্তিং ভাবাভাবো বিয়াং তথা । রি 
* যো বেত্যবিক্রযুঃ সাক্ষাৎ সোহহমিত্যবধারত় & ২২॥ 

ঘটাবভাসকো দীপো ঘটাদন্যে। যথেষ্যতে। 

 দেহীবভাসকো দেহী তথাহং বোধবিগ্রহঃ ॥ ২৩॥ 

পুত্রবিত্তাদয়ো ভাবা যস্য শেবতয়া প্রিয়াঃ । 
্ষ্টা সর্ববপ্রিয়তমং সোহ্হমিত্যবধারয় ॥ ২৪ ॥ 

পরপ্রেমাম্পদতয়া মানভূতমহং সদাঁ। 

ভূয়াসমিতি যো দ্রষ্টা সোহ্হমিত্যবধারয় ॥ ২৫॥ 

যঃ সার্ষিলক্ষণো বোধস্বম্পনীর্ঘ: স উচ্যতে। 

সাক্ষিত্বমপি বোদ্ধত্বমবিকারিতয়াত্মনঃ ॥ ২৬। 
'দেহেস্দ্িযমনঃপ্রাণাহঙ্কতিভ্যো বিলক্ষণঃ। 
প্রোজ্িতীশেষষড়ভাঁববিকারস্বপদাভিধঃ | ২৭1 

ষিনি স্বপ্ন, জাগরণ ও নুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় পরিজ্ঞাত আছেন, যিনি বুদ্ধির 

ভাবাভাব জানেন, ধাহাতে কোনরূপ বিকার নাই এবং যিনি সর্ধবসাক্ষী,তিনিই 
আত্ম । এই প্রকার সিদ্ধান্তে দৃঢবিশ্বাস স্থাপন কর ॥ ২২॥ 

যেমন প্রদীপ ঘটের প্রকাশক হইলেও তাহাকে ঘট হইতে পৃথক্ বলিয়া 
বানা যায়, তদ্রপ আখ্মা দেহের অবভাসক সুতরাং আত্মা দেহ হইতে পৃথক, 
অতএব ধিনি দেহের প্রকাশক ও জ্ঞানময়, তিনিই আত্মা ॥ ২৩॥. 

বাহার পুত্র ও ধনাদি প্রিয় বলিয়া বোধ হয় না, যিনি সর্বরদর্শা এবং দ্ক- 
লই ধীহাঁর প্রিল্নতম বলিয়া বোধ হয়, তিনিই আত্মা অর্থাৎ অহংশবের বাচ্য। 
লোকে যে “আমি” বলিয়। ব্যবহার করে, তাহাঁও সেই আত্মা । এই প্রকার 
স্থির করিতে পারিলেই আত্মঙ্ঞানলাভ হয় ॥ ২৪ ॥ : 

আমি পরব্রদ্ধের প্রেমপাত্র হইব, ধীহাঁর এইরূপ জ্ঞান জন্মে এবং খিনি 

দ্শনাদি জন্য জ্ঞানের কর্তা, তিনিই অহংপদ-প্রতিপাদ্য, এইব্প উপদেশের 
তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিয়া অহংপদার্থস্থির কর ॥'২৫॥ 

গুরু শিষ্যকে পূর্ববকথিতরূপে অহংপদার্থ-পরিজ্ঞানের উপদেশ করিরা 
সশ্রতি ব্বংপদার্থ-পরিজ্ঞানের. উপদেশ করিতেছেন । ধিনি সর্বসাক্ষী এবং 
সর্ববিধ বোধের কর্তা, অর্থাৎ সকল জানেন, তিনিই ত্বংপদপ্রতিপাগ্ভ । আত্ম 

বিকারবিহীন বলিয়া 'াহারও সর্বলাক্ষিত্ব ও সর্ববোধকরভৃত্ব আছে॥ ২৬।॥ 

(ফিনি দেহ, ইতি, মন, প্রাণ ও অহঙ্কার এই সমস্ত হইতে অতিরিক্ত এবং 



৮৪. শক্করাচার্ষ্যের গ্রন্থমালা। 
ত্বমর্থমেবং নিশ্চিত্য তদর্থৎ চিন্তয়েৎ পুন:। 
অতদ্যাবৃত্বিরূপেণ সাক্ষা িধিমুখেন চ ॥ ২৮ & 

_ নিরস্তাশেষমংসারদোষোংস্থুলা দিলক্ষণঃ | 
_ অনৃশ্তত্বাদিগুণকঃ পরারুততমোমল: ॥ ২৯৪ 

নিরম্তাতিশয়ানন্দঃ সত্যপ্রজ্ঞানবিগ্রহঃ । 

সত্ান্বলক্ষণঃ পূর্ণঃ পত্রমাজ্সেতি গীয়তে ॥ ৩* ॥ 

সর্বজ্ঞত্বং পরেশত্বং যথ। সম্পূর্ণশক্তিতা । 

বেদৈঃ সমর্থ্যতে ষস্ক তদ্ত্রন্মেত্যবধারয় ॥ ৩১ ॥ 

বজজ্ঞানং সর্ববিজ্ঞানং শ্রুতিষু প্রতিপাদিতম্। 
ৃদদাদ্যনেকদৃষ্টানতৈস্দত্রন্ষেত্যবধারয় ॥ ৩২1 

সস আক পাস শস্পপপািশাশী। 

ধছাঁর ষড়বিধ বিকারভাবের মধ্যে কোন বিকারই নাই, তিনিই ত্বপদ- 
গ্রতিপাদ্য ॥ ২৭॥ 

পূর্বকথিতরূপে ত্বংপদের অর্থনিরূপণ করিয়া তৎপদের অর্থ চিন্তা করিবে। 

পরে অতদ্ধযাবৃত্তিরূপে ঈশ্বরত্ব স্থির করিবে অর্থাৎ স্্ান্ুসত্মরূপে সকল পদার্থ 

পরিত্যাগ পূর্বক ধাহাতে বুদ্ধি স্থিরীভূত হইবে, ভীাহাকেই ত্বংপদপ্রতিপাগ্ঠ 
পরক্রদ্ধ বলিয়া নিরূপণ করিবে ॥ ২৮ ॥ 

. বহার সর্ববিধ সংসারদোষ বিদুরিত হইয়াছে, ধাহাতে কোন প্রকার 
 সংসার-সন্বন্ধ নাই, ধিনি স্থূল নহেন বাঁ সুক্্ম নহেন, যিনি দর্শনাদি ইন্িয়ের 

বিষয় হন না অর্থাৎ ধাহাকে দর্শন করা যাঁয় বাঃ শ্রবণ করা যাঁয় না, আত্রাণ 
করা যাক্স না ও আম্বাদন করা যায় না এবং ধাহাতে কোনপ্রকার পুণ্য বা 
পাঁপ নাই, তীহাকেই ত্বংপদপ্রতিপাদ্চ পরত্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করিবে ॥ ২৯। 

বাহার আনন্দের আতিশধ্য বা ন্যনতা! নাই,ধিনি সত্য-প্রজ্ঞানময় ( সর্ববনন্দ- 

বিগ্রহ ) আর ধাহার স-মাত্র সর্বত্র প্রতীয়মান হয় এবং বিনি পূর্ণ ( কাহারও 
অংশ নহেন ) যোগিগণের মতে তিনিই পরমাত্মা:বলিয়! কীর্তিত॥ ৩০ ॥ 

 ৰেদ ধাহাকে সর্বজ্ঞ বলিয়া বর্ণন করে, ধাঁহার পরমেশ্বরত্ব কথিত আছে 
" এবং যিনি সম্পূর্ণ শক্তিমাঁন্ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছেন, তিনিই ্রন্ধ, ইহাঁতে 

. কফোঁন;সন্দেহ নাই ॥ ৩১। 
. ক্রুতিতে মৃত্তিকাদি বহু বহু দৃষ্টাস্ত-্রদর্শন ছারা প্রতিপাদিথুহ 



শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমালা। ৮৫ 
বদদানস্তাং প্রতিজার শ্রুতিত্যৎসিদ্ধয়ে জগৌ। 
তৎকার্য্যত্বং প্রপঞ্ন্ত তদ্বরন্গেত্যবধারয় ॥ ৩৩॥ 

_ বিজিজ্ঞান্ততয়া যচ্চ বেদাস্তেষু মুমুক্ষভিঃ । 
সমর্ধ্যতেহতিযত্বেন তদ্ব্রন্েত্যবধাঁরয় ॥ ৩৪ ॥ 

জীবাত্মনা প্রবেশশ্চ নিয়ন ্বঞ্চ তান্ প্রতি । 
শ্য়তে যস্ত বেদেযু তনব্রক্ষেত্যবধারয় ॥ ৩৫ 
কর্মণাং ফলদাতৃত্বং যস্যৈব শ্রয়তে শ্রতৌ। 

জীবানাং হেতুকর্তৃত্বং তদ্ত্রদ্ষেত্যবধারয় ॥ ৩৬। 
তত্বংপদারো নির্ণাতৌ বাকার্থশ্ম্তযাতেতধুনা। 
তাদা্মযমন্তর বাক্যার্থস্তয়োরেব পদার্থয়োঃ ॥ ৩৭ ॥ 
সংসর্গো বা বিশিষ্টো বা বাক্যার্থে। নাত্র সম্মত: 

অখট্ৈকরসত্বেন বাক্যার্থো বিদ্ষাঁং মতঃ ॥ ৩৮ ॥ 

হইয়াছে যে, ধাঁহাকে অবগত হইলে সর্ববিষয়ে বিজ্ঞানলাভ হয়, ভিনিই 
ব্রহ্ম ॥ ৩২। 

শ্রুতি ধাহার অনন্তকালবর্তিত প্রতিপাঁদন পূর্বক এই প্রপঞ্চ-্রন্ধাও তাহা- 
রই কার্ধ্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, সেই অনন্তরূপী জগৎকর্তাই ব্রন্ধ ॥ ৩৩॥ 
 বেদাস্তে মুমুক্ছু যোগিগণ ঘত্বনহকারে ধাহাকে অবশ্ত পরিজ্ঞাত হইৰে, 

এই প্রকাঁর সমর্থন করিয়াছেন, সেই সর্ধপরিজ্ঞে্ পদার্থকেই ব্রদ্ধ বলিয়া 
জানিবে ॥ ৩৪ ॥ . 

বেদে শ্রত আছে যে, ধিনি জীবাত্মারূপে সর্দেহে প্রবেশ করেন এবং 

ধিনি সর্ধনিয়স্তা, (বাহার নিষ্মে এই অনন্ত ব্রহ্মাপ্ডের সর্ঝপগ্রকার কাধ্য 

সাধিত হইতেছে ) তিনিই পরব্রহ্গ ॥ ৩৫॥ 

শ্তিতে ধাহীর সর্ববকর্শের ফলদাতৃত্ব শ্রুত আছে, যিনি সর্বাবিধ কর্মের 
ফল প্রদান করিয়া থাকেন এবং যিনি জীবের হেতু ও কর্তা, তিনিই পর- 

বন্ধ ॥ ৩৬ ॥ 

পূর্বের অহং পদার্থ হি হইয়াছে, অধুনা তৎ ও ত্বং পদার্থ নির্ণীত 

ইইল। এই প্রকারে তৎ ত্বং ও অহং এই তিনটি পদার্থ স্থির করিয়া! “তত্বমসি' 
এই বাক্যার্থ ভাবনা করিবে । এ বাক্যার্থে জানা যাইতেছে যে, উক্ত তৎপদ্ধ- 
বায ও ত্বংপদপ্রতিপাগ্ক এই উভয়ের এঁক্য নিশ্চয় করিবে ॥ ৩৭ ॥ 

তত্বমসি এই বাক্যে তৎপদার্থ ও ত্বংপদার্থ এই উভয়ের সম্পূ্ণরূপ একাই 



_ প্রত্যপ্থোধো য আভাতি সোহ্ঘয়াননলক্ষণ: 
_ অথয়ানন্নরূপশ্চঃ প্রত্যপ্বোধৈকলক্ষণঃ ॥ ৩৯ ॥ 
 ইখমস্টোন্ঠতাদাত্মপ্রতিপত্ি্ঘদা ভবেং। 

_. অবর্ত্বং ত্বমর্থস্য ব্যাবর্তেত তদৈব হি॥ ৪০ ॥ . 
তদর্থস্ত চ পারোক্ষ্যং ষচ্যেবং কিং ততঃ শুণু। 

পূর্ণানন্দৈকরূপেণ প্রত্যপ্থোধোহ্বতিষ্ঠতে ॥ ৪১ ॥ 

তত্রমদ্যাদিবাক্যঞ্চ তাদাত্মযপ্রতিপাঁদনে । | 
লক্ষ্য তত্ংপদার্থে  দ্বাবুপাদায় প্রবর্ততে ॥ ৪২। 
হিত্বা দ্বৌ শবলো বাচ্যো৷ বাক্যং বাক্যার্থবৌধনে । 
ষথা প্রবর্ততেইম্মীভিস্তথা ব্যাথ্যাতমাদরাৎ ॥ ৪৩॥ 

প্রতিপাঁদিত হইতেছে । ইহাতে এক অপরের সন্্ধী কিংবা! এক অপরহিশি। 
এই প্রকার বোঁধ করিবে না, উভয়েই সর্বতোভাঁবে এক, এইরূপ অর্থাবগঞ্তি 
হইতেছে, এইরূপ অর্থই বিদ্বদগণের অনুমোদিত ॥ ৩৮1 0 

উক্ত “তত্বমসি” বাক্যে যে উভয়ের এক্যঙ্ঞান হইতেছে, তাহাঁতে উভয়ই 
অঘয়ানন্দ ও একরসাত্মক, এই প্রকার স্থির করিবে, আর উক্তরূপ অথয়ানন্দ 
রূপত্ই সর্ব! এঁক্য, ইহা নিশ্চয় করিবে ॥ ৩৯ মে | 

_ বখন পূর্ববকথিতরূপে তৎপদার্থ, ত্বংপদা্৫ঘ ও তত্বমসি এই বাক্যার্থের বোধ 
হইয়া উভয়ের সর্বধথা এক্যজঞাঁন জন্মিবে, তৎকাঁলেই ত্বংপদার্থের অব্রন্ধত্ব- 
নিবৃত্তি হইবে অর্থাৎ তত্বমসি এই বাঁক্যের জ্ঞান হইলেই তৎপদে ব্রহ্মকে 
পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ॥ ৪০ ॥ 

যদি কখনও তৎপদার্থের পরোক্ষজ্ঞান হয়,তখন কি প্রকারে উভয়ের এঁক্য 
সমর্ধিত হইবে? এই বিষয়ে যাহা বক্তব্য, তাহা অবধান কর। যদিও তৎপদা- 
খের পরোক্ষজান হয়, তথাপি পূর্ণাননদরূপে যে বকাজাঁন হইবে, তাহাই বিদ্ত- 
যান থাকিবে; সুতরাং অপরোক্ষজ্ঞান হইলেও এক্যবোঁধের কোন প্রকার 
ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই ॥ ৪১। | 

_ কারণরূপে বিদ্যযান আছে, আর তৎপদার্থ ও ত্বংপদার্থ এই উভয়কে গ্রহণ। 
 করিকাই উক্ত বাক্যার্থ প্রবর্তিত হইতেছে অর্থনং উক্ত পদা্ঘনযের বিশেষরূপে 

2 অর্থাবঙগতি হইলেই উভয়ের এঁক্য বিদিত হওয়া যায় ॥ ৪২ | ৭ 
২ স্বংপদ ও ততপদ্ এই উভয়ের বাচ্যার্থ পরিত্যাগ করিলে বাক্যার্থ প্রতিপাদন ূ 



র টাষ্যেঃ গ্রস্থমালা। 87 ৮% 

আলছনতয়া ভাতি যোহমষতপ্রত্যযশবছোঃ। ্ 
অস্তঃকরণসম্িন্রবোধঃ স ত্বংপদাঁভিধঃ॥ ৪৪ ॥ 

মাঁয়োপাধিজ্জগদ্যোনিঃ সর্ববজত্বাদিলক্ষণঃ। 
 পারোক্ষ্যঃ শবলঃ সত্যাদ্যাত্বকত্তৎপদাঁভিধঃ ॥ ৪৫1 

প্রত্যক্পরোক্ষতৈকস্য সদ্ধিতীয়ত্বপূর্ণতা ). 
বিরুধ্যতে যতস্তত্ালিক্ষণী সম্প্রবর্তৃতে ? ৪৬ ॥ 

মানান্তরবিরোধে তু মুখ্যার্থস্য পরিগ্রহে । 

মুখ্যার্থেনাবিনাভূতে প্রতীতিলক্ষণৌচাতে ॥ ৪৭ ॥ 

ই লক্ষণ ভাগ্রলক্ষণ] । 

৪5581 নাপরা ॥ ৪৮ ॥ 
_--_ শীত শপ শীশীশীশাীশীশীশীস পিশ্পাপি্ীপাপপাস্পাশীপাপপপিত শি শপে সসপাপাসপা 

বিষয়ে যে যেরূপ অর্থ দ্র হম্স, আমরা সাদরে তাহাঁই ব্যাখ্যা করিলাম 

অর্থাৎ তৎপদার্থ ও ত্বংপদার্থ এই উভয়ের এ্কাজ্ঞানই তত্বমসি বাক্যের প্রকষট 

অর্থ সদ্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥ 

“অহং” এই পদ প্রয়োগ করিলে যে পদার্থের বোঁধ হয়, তাহাঁও সেই 

পরমাত্মার আশ্রিত এবং সেই পরমাত্মীও কেবল অন্তঃকরণেই প্রকাশ 

পাইয়া থাকেন ; অতএব তৎপদের ভেদ প্রতীয়মান হয় ॥ ৪৪ ॥ 

.পরমাত্মা হমায়োপাধিক, (মাঁয় দ্বারা পরমাত্মার সম্যক প্রতীতি হয় 

না) আর তিনি সর্ধত্বাদিগুণসম্পন্ন, ইহার পরোক্ষজ্ঞানই হইয়া থাকে এবং 

ইনিই তৎপদের প্রতিপাদ্য ॥ ৪৫ ॥ 

একের পরোক্ষজ্ঞান ও অপরোক্ষজ্ঞান এবং সদ্ধিতীয়ত্ব ও পূর্ণত্ব বিরুদ্ধ; 
অতএব উক্ত বাঁক্যে লক্ষণী করিতে হয়, নচেৎ উক্ত দোষে “্তত্বমসি” এই 
বাক্যের অর্থসঙ্গতি হইতে পাঁরে না ॥ ৪৬ ॥ 

পূ্বশ্শোকে যে লক্ষণার কথা বলা! হইয়াছে, অধুনা সেই লক্ষণা বিবৃত 
হইতেছে । অর্থের বিরোঁধ হুইলে যদি প্ররুতার্থের পরিগ্রহ না হয়, তাহা হই- 

লেই লক্ষণ স্বীকার করা যায়, আর মুখ্যার্থের অবিনাঁভূত সম্বন্ধের নিহিত 
অর্থাৎ মুখ্যার্থবোধে যেরূপে প্রতীতি হয়, তাহাকে লক্ষণা কহে ॥ ৪৭1 

লক্ষণ! বহুবিঞ্চ; তন্মধ্যে তত্বমস্যাদি বাক্যে ভাগলক্ষণ৷ হইয়াছে । যেমন 

“সোহহং” এই পদে ভাগলক্ষণী স্বীকৃত আছে, তদ্রপ তত্মস্যাদি বাঁক্যেও 

ভাঁগলক্ষণা জানিবে, এ স্থলে অন্ত কোন লক্ষণাঁর সম্ভব নাঁই ॥ ৪৮1 ্ 



৮৮ 

 শমাঁদিসহিতন্তাবদভ্যসেচ্ছবপীদিকম্ ॥ ৪৯ ॥ 
শ্রত্যাচাধ্যপ্রদাদেন দৃঢ়ো বৌধো। বদ! ভবেৎ। 
নিরস্তাশেবসংসারনিদানঃ পুরুষন্তদা! ॥ ৫০ । 
বিশীর্শকার্ধযকরণো! ভূতস্শ্্ৈরনাবৃতম্। - 
বিমুক্তকর্ম্মনিগড়ং সদ্য এব বিমুচ্যতে ॥ ৫১॥ 
প্রারন্ধকর্্মভোগেন-জীবন্ুক্তে। যদ! ভবেৎ ॥ 

কিঞিৎকালমনারন্ধকর্মবন্ধস্য সংক্ষয়ে ॥ ৫২ 

নিরস্তাতিশয়ানন্দং বৈভবং পরমং পদম্ । 
পুনরাবৃত্তিরহিতং কৈবল্যং গ্রতিপদ্যতে ॥ ৫৩ ॥ 

্রষ্ব” এই প্রকার জ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ শমদমাদিসাঁধন করিয়া শ্রবণার্চি 
শিক্ষা করিবে ; তাহা হইলেই “আমিই ব্রদ্ম” এইক্ধপ অভিন্নজ্ঞান জন্মে ॥ ৪৯ ॥ 

যখন আচাধ্যের কপায় শ্রবণারদিসাধন দ্বারা “আমিই ব্রহ্ম” এই প্রকার 
দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মে, তখনই সেই পুরুষের অধিল মংসারসম্বন্ধ নিবৃতি পায়। তত্ব- 
জান জন্মিলে আর কোন গাঁংসারিক বিষয়ের সহিত সম্পর্ক থাঁকে না ॥ ৫০ ॥ 

্রহ্ষতত্বের পরিজ্ঞান হইলে কোন বর্শে অনুরাগ থাঁকে না, ইন্জিয়বুন্ 
বিশীর্ঘ হয়, সুক্ষ বা স্থুল ভূত তাহাকে আবৃত করিতে সমর্থ হয় না এবং কণ্ম- 
পাঁশ মকল ছিন্ন হইয়া যায় অর্থাৎ আস সেই ব্যক্তি মুক্তিলাঁভ করে ॥ ৫১ ॥ 

যদিও তত্বজ্ঞানীর প্রারন্ধকর্টের ফলভোগের অবশ্তস্তাবিতা নিবন্ধন 
তাহাকে ফলভোগে বাধা হইতে হয়, তথাপি তাহার সংসার-প্রবেশ ঘটে না, 
কশ্মফলভোগের কাল যাবৎ সে জীবন্ত হইয়া থাকে । কিয়ৎকাঁল এই 
প্রকারে অবস্থান করিয়া ফলভোগ করিলে ষখন সেই ভোগকাঁল ক্ষয় প্রাপ্ত 
হয়, তখন কর্শপাঁশ ছিন্ন হয়, এবং সেই ব্যক্তি মুক্তিনাভ করে ॥ ৫২। 

যাহার ব্রশ্মততবপরিজ্ঞান হয়, সে নিত্যানন্দধাম হরির পরমপদ লাভ করে, 
কোন কালেও এ পদ হইতে পুনর্বার সংসারে গমন করিতে হয় না এবং সে 
কৈবল্যনির্বধাণমুক্তি পাইয়! থাকে ॥ ৩ ॥ রি 

রি উল 



গুরকক 
সপসি৩০৩ 

শ্রীগণেশায় নমঃ। 

শরীরং রূপং তথা বা কলত্রং, ষশশ্চারু চিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্ | 

ষনশ্টেন্ন লগ্রং গুরোরজ্বিপদ্মে, ততঃ কিংততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ১% 

কলত্রং ধনং ন্রপৌন্রাদি র্ধ, গৃহং বান্ধবাঃ সর্ঘমেতদ্ধি জাতম্। 
গুরোরজ্বি,পন্মে মনশ্টেন্্ লগ্ন, তত: কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥২॥ 

ষড়ঙ্গাঁদিবেদে। মুখে শাস্্রবিষ্ঞা, কবিত্বাদি গদ্য সুপদ্ করোতি। 

গুরোরজ্ঘিপন্মে মনশ্চে্ন লগ্নং, ততঃ কিং ততঃ কিং তত: কিং ততঃ কিম্ ॥৩। 

বিদেশেষু মান্তঃ স্বদেশেষু ধন্টঃ, সদাচারবৃত্েষু মত্তে। ন চান্তঃ | 
গুরোরজ্বি,পন্সে মনশ্েন্ন গ্নং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৪॥ 

অতি সুন্দর দেহ লাভ করিয়াছ, সুন্দরী যুবতী পত্বী প্রাপ্ত হইয়াছ, তোমার 

নির্মল যশ সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে, তুমি স্মেরু সদৃশ অপরিমিত ধনের ঈশ্বর 
হইয়াছ, এখনও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে আর 
তুমি কি করিবে, কোথায় যাইবে, কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ১॥ 

পুত্র, পৌন্র ও কলত্র প্রাপ্ত হইয়াছ, উত্তম গৃহে অবস্থিতি করিয়াছ, বন্ধু- 

বান্ধবের সহিত আমোদপ্রমোদে স্ুখভোগ করিয়াছ,তোমার সর্ববিধ সাংসারিক 

স্বখভোগ হইয়াছে । এখনও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর টরণকমলে লগ্ন না 
হইল, তবে আর তুমি কি করিবে, কোথায় যাইবে, কি পাঁইবে ও কি ভোগ 
করিবে? ২॥ ূ 

তুমি ষড়ঙ্জ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ, তোমার মুখে শাস্ববিদ্যা বিরাজ করি- 
তিছে, বিলক্ষণ কবিত্ব লাভ করিয়াছ, অনর্গল গদ্য-পদ্য রচনা করিতে পার, 

এখনও ষদ্দি তোমার মন প্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে আর কি 

করিবে, কোথায় যাইবে, কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ৩॥ 
বিদেশে সম্মান লাঁভ করিয়াছ, স্বদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছ, ভূরি ভূরি সৎ 

কর্ণের অনুষ্ঠান করিয্তাছ, কখনও অসদাচরণ কর নাই । এখনও যদি তোমার 

ঘন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে, কোথায় 
যাইবে, কি পাঁইবে ও কি ভোগ করিবে? ৪॥ 



8০ শঙ্করাচার্যের গ্রসথমালা। 

্ষমামগ্ুলে তৃপভৃপালবৃনদৈ: সদা সেবিতং যন্ত্র পাঁদীরবিন্দম্। 

 গুরোরজ্ফিপন্মে মনশ্েন্র লং তত: কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৫॥ 
ষশো মে গতং দিক্ষু- দানপ্রতাপাজ্জগন্বস্ত সর্ব করে যৎপ্রসাদাৎ। 

গুরোরজ্ঘি পদ্মে মনশ্চের জং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্।৬॥ 
_ন ভোগে ন যোগে ন বা বাঁজিরাঁজৌ, ন কাস্তান্্ুখে নৈব বিত্েষু চিত্তম। 

গুরোরজ্বিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং, ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৭॥ 

অরণ্যে ন বা স্বস্ত গেছে ন কার্যে, ন দেহে মনো বর্ততে মে ত্বনর্্ে। 

'স্করোরজ্যি পন্মে মনশ্টেন্ন লং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৮। 

অনর্ধ্যাণি রত্বানি তৃক্তাঁনি সম্যক্, সমালিঙ্গিতা কাঁমিনী যাঁমিনীযু। 

 গুরোরজ্বিপন্মে মনশ্চে্ন লগ্নং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ ং ততঃ কিম্.॥৯॥ 

এই মহীমণ্ডলে রাজা ও রাঁভচক্রবস্ী সকলেই তোমার চরণপিন্প সেবা 
করিয়াছে, অর্থাৎ তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ হইরা সাম্াজাভোগ করিয়াছ। এখও যদি 

তোমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি ডি 
কোথায় যাইবে, কি পাঁইবে ও কি ভোগ করিবে? ৫॥ 

যে ্রীগুরুর কৃপায় তোমার দাঁন ও প্রতাঁপজনিত যশ সর্বাদিকে প্রচারিত 
হইয়াছে এবং জগতের নিখিল পদার্থ তোমার করতলে বিস্তস্ত আছে অর্থাৎ 

পৃথিবীর সকল পদার্থই তোমার অধিকারে বিদ্যমান ং এখনও যদি তোমার মন 

সেই শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন নী হইল, তবে তুমি আরকি করিবে, কোথা 
ফাঁইবে, কি পাইবে ও কি ভেঠগ করিবে? ৬॥ 

তুমি সকল পদার্থই ভোগ করিয়াছ,আঁর ভোগে বাসনা নাই ; যোগসাধন 
করিয়াছ, আর যোঁগসাধনে রুচিনীই ; তস্তী-ঘোঁটকাঁদি উপভোগে ইচ্ছা নাই, 
কাস্তা-সুথের কামনা নাই এবং ধনোঁপাঁঞ্জনেও চিত্তের অন্থুরোগ নাই । 
এখনও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্র না হইল, তবে আর তুমি কি 

করিবে, কোঁথায় যাইবে, কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ৭॥ 

অরণ্যে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা হয় না, স্বগৃহে বাঁস করিতে অভিলাষ জন্মে 

না, কোন কার্যে অনুরাগ নাই, স্বীষ শরীরের প্রতি মমতা নাই এবং কোন 

কার্যেও মন প্রবৃত্ব হইতেছে না। এখনও যদি তোমার যন শ্রীপুরুর চন্রণ- 
কমলে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে, কোঁধায়বাঁইবে, কি পাইবে 
ও কি ভোগ করিরে? ৮॥ 

| বহবয কর ও মুক্তা প্রভৃতি উপভোগ করিয়া, রজনীযোগে পরীলহবাষে 



: গরোরষ্টকং বঃ পরে পুধাদেহী, তি পিতিত্র্ষচারী চ  গেহী। 

লভেমবা্থিতার্থং পরং ব্রন্ষসংজঞং, গুরোরুক্রবাক্যে মনো! বন্য লগ্মম্॥১০। 
ইতি শ্রীমচ্ছস্করাচারধ্যবিরচিতং গুরবষ্টকম্॥ 

প্রশ্নোত্তররত্বমালিকা । 
শ্00 ০০ 

 শ্রীগণেশায় নমঃ | 

, কঃ খলু নালংক্রিয়তে দৃষ্টাদৃষ্টার্থসাধনপটায়ান্। 
অনয়া কণ্স্থিতয়া প্রশ্নোত্তররত্বমালিকয়া ॥ ১। 
ভগবন্ কিমুপাঁদেয়ং গ্ুরুবচনং হেয়মপি চ কিমকাধ্যম্। 
কো গুরুরধিগততত্বঃ শিষ্যহিতায়োগ্যতঃ সততম্ঃ ॥ ২ ॥ 

অতুল আনন্দ ভোগ করিয়াছে। এখনও যদি তোমা মন শ্রীগ্ুরুর চরণকমলে 

লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে, কোথায় বাহিবে, কি পাইবে ও কি 
ভোগ করিবে? ৯॥ 

যদি কোন পুণ্যবান্ যতি, ভূপতি ব্রহ্মচারী বা গৃহী এই গুর্বষ্টক-স্তোত্র পাঠ 

করে, তাহা হইলে তাঁহীর স্বীপ্ন অভিলধিত অর্থলাভ হয় আর যে ব্যক্তি উক্ত 
স্তবের মর্শার্থে চিত্তনিবেশ করে, 'াহীর ত্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১*॥ 

গুর্বষ্টক-স্তোত্র সমাপ্ত । 

এই প্রশ্নোত্তর-রত্বমালা কে ধারণ করিলে কোন্ ব্যক্তি না বিভূষিত হইতে 

পাঁরেন? এই প্রশ্নোত্তরের তাৎপর্য্যার্থ বিদিত হইলে সকলেই ৃষ্ট ও অদৃষ্টার্থ- 

সাধনে অভিজ্ঞ হইয়া! সর্বজনসকাশে বিশেষ পৃজ্য হইতে পারে ॥ ১। 
শিষ্য গুরুকে জিন্ঞাস। করিলেন, “ভগবন্! কোন্ দ্রব্য গ্রহণ করা যায়? 

পরিত্যজ্যই বা কি?” 

1) গুরু 1_ প্রীগুরুর বচনই গ্রহণ করিবে এবং অসৎকা্ধ্য পরিত্যাগ করিবে 

শিষ্য | গু কে? 

শুরু ।- ধিনি ব্রহ্বত্পরিজ্ঞানলাঁভ করিয়াছেন এবং সর্বদা শিষ্যের হিত- 
সাধনে তৎপর থাকেন, তিনিই প্ররুত গুরুপদের প্রতিপাদ্য ॥ ২। 



ত্বরিতং কিং কর্তব্যং সুধিয্া সংসারসম্ততিচ্ছেদঃ 

কং মোক্ষতরোকাঁজং সম্যগজ্জানং ক্রিমাসহিতম্ ॥ ৩ ॥ 

কঃ পথ্যতরো ধর্শঃ কঃ শুচিরিহ বস্ত মানসং শুদ্ধম্। 

কঃ পণ্ডিতো৷ বিবেকী কিং বিষমবধীরণা গুরুযু ॥ ৪ ॥ 
কঃ সংসারে সারং বহুশো বিচিন্ত্যমানমিদমেব | 

মনুজেষ দৃষটততবং স্বপরহিতায়োগ্যতং জন্ম ॥ ৫1 
মদিরেব মোঁহজনকঃ কঃ স্েছঃ কে চ দশ্বে! বিষয়াঃ 

1855 কো বৈরী যন্তনৃরুযোগ: ॥ ৬। 
আপা শাপশাপাশীশীশ শশা 

৮২ শাটীটি শপ শতপগাশাাপপ্ পাশপাশি 

মিনিহাতিনি ্  বাজরা কোন্ কাধ ঈ শত সম্পাদন করিবে? 

গুরু।__যাহাঁতে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে,তাহাই ুধীগণের কর্তৃব্য। 

শিষ্য __ভগবন্। মোক্ষরূপ বৃক্ষের বীজ কি? 
গুরু।__ক্রিয়া সহিত সম্যক্ জ্ঞানই মোক্ষবৃক্ষের বীজ অর্থাৎ প্রথমে স্ববর্ণা- 

শ্রমবিহিত ক্রিয়াসম্পাদন পূর্ববক জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেই মোক্ষপ্রার্তি হয়া! 
শিষ্য ।-_গুরো ! কোন্ কার্ধ্য সর্বাপেক্ষা হিতকর? 
গুরু 1--বতস ! ধর্শীচরণ সকলের পক্ষে হিতসাঁধন করে। 

শিষ্য ।_ কোন্ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা শুচি? 

গুরু ।__যাহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ, সেই ব্যক্তিই শুচি বলিয়া জানিবে। 

শিষ্য ।-_কাহাঁকে পণ্ডিত বলা বায় এবং কোন্ কার্য বিষবৎ অনিষ্টকর ? 

গুরু।-_যে ব্যক্তির হিতাহিত-বিবেচনা-শক্তি আছে,তাহাকেই পত্তিত বল! 

বায় এবং গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞাই পরিণামে বিষবৎ অনিষ্টকর ॥ ৪1 

শিষ্য ।-_গুরো! । কোন্ ব্যক্তি সংসারের মধ্যে প্রধান? বিশেষ বিবেচনা 

| করিয়া আমার এই সন্দেহের নিরাস করুন 
সুরু ।- বৎস! যে ব্যক্তি জন্রধারণ পূর্বক আপনার ও অপরের হিত- 

সীধন করিয়াছে এবং সমগ্র বস্ততত্ জানিতে পারিয়াছে, সেই ব্যক্কিই- 
সংসারমধ্যে সার ॥ ৫ ॥ 

শিষ্য ।--গুরো ! কোন্ বস্ত মদিরার যায় উন্মত্ত করিতে পাঁরে? এই ্ 
সংসারে কাহার! দন্ছ্য? সংসারের কারণ কি আর শরীরের শক্র কে? 
 শুরু।-ব্দ! স্মেহই মদিরারস্তাঁয় মান্বগণকে উন্মত্ত করে, যে ব্যক্তি 
পুত্রকলআাদির শেহে বশীভূত, তাহার হিতাহিত-বিবেচনা থাকে না, পুত্রার্দির 



৪৯৩ 

কামিং ধরণাবাদগি কো বিশিষ্যতে রোঁপী। 

কঃ শৃরো যো ললনালোচনবাণৈর্ন চ ব্যথিতঃ ॥ ৭ ॥ 
পাতুং কর্ণাঞ্জলিভিঃ কিমমৃতমিব যুজ্যতে সছুপদেশং | 
কিং গুরুতায়া মূলং যদেতদপ্রার্থনং নাম ॥ ৮। 
কিং গহনং স্ত্রীচরিতং কশ্চতুরো৷ যো ন খণ্তিতন্তেন। 
কিং দারিত্যমতোষঃ কিং লাঘবমন্তধনপরা! যাঁজ্া ॥ ৯॥ 

পরিপোষণার্থ কোন প্রকার স্টায়বিরুদ্ধ কার্য্যে ও সেকাতর হয় না। এই সাংসা- 

রিক বিষয় সকলই প্রকৃত দক্থ্য অর্থাৎ দন্থ্যগণ যেমন অনিষ্ট করিয়া থাকে,বিষসব- 
ভোগে নিরত হইলেও তদ্রপ নানাবিধ অকার্ধ্য করিতে হয় এবং পরকালের 
কল্যাপজনক কার্যে অনুরাগ থাকে না, সুতরাং বিষয় দন্ত্যুবৎ বিষয়তৃষ্ণাই 

ভববন্ধনে বদ্ধ হইবার একমাত্র হেতু আর অনুদ্যোগই স্বীয় দেহের শত্রু॥ ৬। | 

95555455059 

শেষ এবং কাহাঁকেই বা শর বলা যায়? 
গুরু ।__বতস! প্রাঁণিমাত্রই মরণকে ভয় করিয়া থাকে, ষে ব্যক্তি বিকার- 

রোগ্,তাহাঁকে অন্ধ হইতে বিশেষ বলিয়া জাঁনিবে এবং ষে ব্যক্তি কামিনীগণের 

কটাক্ষপূর্ণলোচনভঙ্গীতে বিমোহিত না হর, সেই ব্যক্তিই সর্ববাপেক্ষা শূর ॥ ৭॥ 

. শিষ্য ।__মহাঁশয় ! কোন্ পদার্থ কর্ণে সুধার স্তান্ প্রতীয়মান হয়? 
গুরু 1__বৎস! সছুপদেশই কর্ণের সুধান্বরূপ | 

শিষ্য ।-_গুরো! ! গৌরবের কারণ কি? 
গুরু ।__অপ্রার্থনাই গৌরবের কারণ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কখনও কাহার 

নিকট প্রার্থনা করে না, তাহার সর্বাপেক্ষা গৌরব থাকে ॥৮॥ 

শিষ্য ।-_মহাত্মন্! - অতি ছুর্গম্য কি? কোন্ ব্যক্তিই বা অতি চতুর, 

কাঁহাকে দারিদ্র্য-বলা। যা এবং লঘুতার কারণ কি? ] 

গুরু ।__বৎস!'খ্বীলৌকের চরিত্রই ছূর্গম্য অর্থাৎ উহা! কেহ বুঝিতে পারে 

না) যে ব্যক্তিকে দেহস্থ রিপু আদি চৌরগণ কখন বঞ্চনা করিতে পারে নাই, 

.ভাহাকে অতি চতুর বলিয়া জাঁনিবে ) অসস্ভোধই দারিদ্র্য, যে ব্যক্তির প্রচুর 

সম্পত্তি থাকিলে যদি তাহাতে তাহার মনের তৃত্তি না থাকে, তাহা হইলেই 
(সেই ব্যক্তি সর্বত্র প্রার্থনা করিতে থাকে, আর অপরের নিকট যাদ্রা৷ করিলেই 

সেই ব্যক্তি অতি লঘু বলিধা গণনীয় হয়; সুতরাং যাজ্জঞাই লঘুতার কারণ ৪৯1 



বটি রি কিং জীবিতমনবনধ কি জাঁভ্যং 7 ডি | 

কো জাগর্তি বিবেকী কা নিত্রা মৃঢ়তা জস্তোঃ॥ ১০॥ 
...... মলিনীদলগতজলবন্তরলং কিং যৌবনং ধনং চাঁুঃ। 

একে শশধরকরুনিকরাম্বকারিণঃ সঙ্জনা এব ॥ ১১॥ 

কো নরকঃ পরবশতা৷ কিং সৌখ্যং সর্ধবসঙ্গবিরতির্ধা। 
কিং সাধ্যং ভূতহিতং কিছু প্রিয় প্রাণিনামসবঃ ॥ ১২। 

- কিং দানমনাকাঁজ্ষং কিং যিত্রং বন্নিবর্তয়তি পাঁপাঁৎ॥ ১৩॥ 

শিষ্য।--কোন্ জীবন শ্রেষ্ঠ? কাহাকে জড়তা কহে? কোন্ ব্যক্তি নিরত 
জাগ্রদবস্থায় আছে এবং কাহাঁকেই বা প্রকৃত নিদ্রা বলা বায়? 

গুরু ।_-ধৎস! যাহার জীবন কখনও নিন্দালাঁভ করে নাই,তাহার জীবনই 

শ্রেষ্ঠ জীবন । কাধ্যমাত্রে অপট্তাঁর নাম জড়তা, যে ব্যক্তি বিবেকী, তাহাকে 
জাগরিত কহে এবং মৃঢ়তাই প্রাঁণিগণের নিদ্রা | বিবেকী ব্যক্তি সর্বদাই সকল 
জানিতে পারে, মুঢব্যক্তি কিছুই জানিতে পারে না; সুতরাং বিবেকীকে 
জাগরিত ও মূঢ় ব্যক্তিকে নিদ্রিতবৎ বলা যায় ॥ ১০॥ | 

শিষ্য ।__গুরো! ! কোন্ কোন্ দ্রব্য পদ্মপত্রস্থিত মলিলবৎ চঞ্চল এবং কোন্ 

কোন্ ব্যক্তি চন্দ্রমার করনিকরের অনুরূপ কার্ধ্য করে? 
গুরু ।__ যৌবন, ধন ও আমু: ইহাঁরাই কমলদলগত জলের ন্যায় চঞ্চল; 

যাহার! সঙ্জন, তাহার চন্দররশ্শির/ন্ায় স্বদেশ বিদেশ সমুদায় সমুজ্জল করিয়া 
থাকে ॥ ১১॥ 

শিষ্য ।__মহাত্বন্। নরক কি, স্ুথ কি, কর্তব্য কাঁধ্য কি এবং সকলের 
প্রিয় কি? 

গুরু ।--বৎস! পরবশ্তাই নরক, যে ব্যক্তি পরের বশীভূত থাকিয়া! জীবন- 
যাত্রা নির্বাহ করে, তাহার নরকভোগবৎ মন্ত্রণা হয়। সর্বসংসর্গ পরিত্যাঁগই 

_ স্বখ, প্রাণিগণের হিতসাধন করাই মন্ুষ্যবর্গের কর্তব্য ও স্ব স্ব প্রাণই সকলের 
প্রিয় ॥ ১২। 
টা শিখ -গুরো! কোন্ প্রকার দানকে ্শনত দান কহে? কাহাকে মিত্র 
. বলিয়া জানিতে পারি? ক 
গুরু ।বৎস! যে প্রকার দান করিলে গৃহীতার কাজা নিত হয, 

তাহাই গর্ত এবং ষে ব্যক্তি পাঁপাচরণ হইতে নিবৃতি করে, সেই পরম মিতর।১৩। 



শঙ্করাচার্ধ্যের গ্রনথমাল৷। ৫. 
কোইলক্কীরঃ শীলং কিং বাচাং মণ্ডনং সত্যম্। পি 2 
কিমনর্ধ্যফলং মানং সঙ্গতি: কা সুথাবহা মৈত্রী॥ ১৪ ॥ 

সর্বব্যসনবিনাশে কো দক্ষঃ সর্বথা পর্িত্যাগী। 
কোহন্ধো যোহকা্যরতঃ কে! বধিরে! ষং শুণোঁতি ন হিভানি ॥১৫। 

কো যুকো যঃ কালে প্রিয়াণি বক্ত,ং ন জ্ানাতি। | 
কিং মরণং মূর্থত্বং কিমনর্ধ্যং দত্তমবসরে যচ্চ ॥ ১৬॥ 

শিষ্য ।- পুরুষের অলঙ্কার কি, বাক্যের ভূষণ: ভূষণ কাহাকে বলা যার, অমূল্য 

ফল কি এবং সুসঙ্গতিই বাকি ?. | 
গুরু ।-_সুশীলতাই পুরুষের অলঙ্কার, সুশীল পুরুষই সর্বত্র শোভা পান, 

সত্যতাই বাক্যের ভূষণ,সত্যবাক্য দৌষধুক্ত হইলেও ষেমন 'শোঁভা পায়,অসত্য- 

বাক্য নান! প্রকার গুণশালী হইলেও তল্রপ শোভা! পাঁর না। মাঁনই অমূল্য 
ফল, সম্মানলাভ করিলে যেমন চিত্তে আনন্দ বোধ হয়,শত শত অর্থ পাইলেও 
তদ্রপ আনন্দ হইতে পারে লা, আর সুথকরী মিত্রতাকেই সুসঙ্গতি বলা বায়, 
উত্তম বন্ধুর সংসর্গে যেমন কার্যযসাধন হইয়। থাকে, অন্ত কিছুতেই তক্রপ হই- 
বার সম্ভাবনা নাই ॥ ১৪ ॥ 

শিষ্য ।--প্রভো৷ ! কোন্ ব্যক্তি সর্বপ্রকার দুঃখ বিনাশ করিতে পারে? 
গুরু ।__যে ব্যক্তি সর্বত্যাগী, সংসারে তাহার কোনরূপ দুঃখ নাই। 
শিষ্য ।-_অন্ধ কে এবং বধির কাহাকে বলা যায়? 

গুরু ।-_যে ব্যক্তি অকাধ্যে রত, তাহাকে অন্ধ এবং যে হিতবাক্য শুনিয়া 
তন্জপ আচরণ করে না, তাহাকেই বধির কহে। যে ব্যক্তি কা্যাকাধ্য জানে 
না, তাহার নেত্র থাকিয়াও কোন হী নাই এবং যে হিতোপদেশ অবণ করে 

না, তাহায় কর্ণে কি প্রয়োজন? অতএব অকার্যযরতই অন্ধ এবং হিতোপদেশ- 

অবজ্ঞাকারীই বধির বলিয়! গণ্য ॥ ১৫ ॥ 

শিষ্য ।-কোন্ ব্যক্তিকে মৃক বলা যায়, মরণ কাহাকে বলে এবং কোন্ 

বস্ত অমূল্য ? 

গুরু ।_যে ব্যক্তি ষথাকালে প্রিয়বাক্য বলিতে জানে না, তাঁহাকে মৃক 

কহে; মূর্বতাই মরণ অর্থাৎ মূর্খ ব্যক্তির জীবিত থাকিয়া কৌন ফল নাই, আর 
সময়বিশেষে যাহা, দান করা যায়, তাহাই অমূল্য অর্থাৎ কোন কোন সময়ে 
সাধারণ বস্ত প্রদীন করিলেও গৃহীতার এরূপ উপকার ₹ হয় ষে কিছুতেই তাহার 
মূল্য হইতে পারে নাঁ। ১৬॥ 



৯৬. 
আমরণাৎ কিং শল্য প্রচ্ছননং যতকৃতং পাঁপম্! 
কুত্র বিখেয়ো যত্বো বিষ্ঞাভ্যাঁসে সদৌষধে দানে ॥ ১২ | 
অবধীরণা ক কার্যা খলপরযোবিৎপরধনেষু। 

_কাহনিশিমনুচিত্ত্যা সংসারাসারতা ন তু প্রমদা ॥ ১৮॥ 
কা' প্রেয়সী বিথেয়া করুণা দীনেষু সজ্জনে মৈত্রী । 
কং পৃজ্যঃ সন্ত্তঃ কমধমমাচক্ষতে চলিতবৃত্তদ্॥ ১৯।॥ 
ক£গতৈরপ্যম্থভিঃ কল্াত্বা ন বশমুপযাতি।, 

রখন্ত বিষাঁদবন্তো গর্বববতোহপি চ কৃতত্বশ্য ॥২০। 
কেন জিতং জগদেতৎ সত্যতিতিক্ষাবতা৷ পুংসা | 

কুত্র বিধেয়ো বাসঃ সজ্জননিকটেহথবা৷ কাশ্তাম্॥ ২১ ॥ 

শিষ্য ।_-ভগবন্! কোন্ কাধ্য করিলে আমরণান্ত হৃদয়ে শল্যবৎ ক্লেশ হয় 
 শ্তরু।-_বৎস! গুপ্ত পাপই আমরণান্ত হৃদয়ে শলাবৎ রেশ দেয়। 

শিষ্য ।-_মহাত্মন্1 কোন্ কার্যে নিরস্তর যত্ব করা বিধেয়? 
গুরু ।__বিগ্যাভ্যাসে ও দানে নিয়ত বত্ব করিবে ॥ ১৭ ॥ 
শিষ্য ।_-গুরো। ! কোন্ কার্ষ্যে সর্বদা! অবজ্ঞা এবং কি চিন্তা করিবে? 
গুরু ।_বৎস! খল, পরস্ত্রী ও পরধনে সর্বদা অবজ্ঞা করিবে । কদা 

খলের সংসর্গ করিবে না এবং পরক্ত্রী ও পরধনে অভিলাষ ত্যাগ করিবে । আঁ 
এই সংসার যে অসার, ইহাই দিবারাত্রি চিন্তা কর, স্ত্রীচিন্তা করিবে না ॥ ১৮ 

শিষ্য ।_কোন্ কার্যের অনুষ্ঠানকে সর্বদা প্রিয় ও অবশ্ঠ কর্তব্য বলা যায় 
রু। দীনের প্রতি ককপা ও সঙ্জনের সহিত সি সর্বদ 

কর্তব্য বলিয়। জ্ঞান করিবে। 

শিখ্য।-_গুরো ! কোন্ ব্য পৃজয এবং কাহাকেই বা অধম বল যায়! 
. গুরু ।-ষে ব্যক্তি সচ্চরিত্র, তাহাকেই সকলে পুত বিয়া জানিবে, আর 

ষে ব্যক্তি অসচ্চরিত্র, তাহাকে অধম কহে ॥ ১৯ 
শিষ্য ।--গুরো ! কোন্ ব্যক্তি প্রাণাস্তেও বশীভূত হয় না ? 

| গুরো।- প্রাণ ওষঠাগত হইলেও সূরঘ-বিষাদী ও কৃত ব্যাভিরা বসীতৃত হং 
না। মূর্খ, বিষাদ্দী ও কৃতঘ্র ইহার! অন্ুনয়বিনয়েও বশীভূন্ত হয় না। ২০ ॥ 
শক -_গুরো! কোন্ ব্যক্তি এই অন্গৎকে জয় করিতে পারিসাছে 
গুরু ₹ঘে ব্যক্তি সত্যনিষ্ ও সহিষুসেই ব্যক্তি জগৎকে জয় করিরাছে 



ক স্থাতব্যং চারা রী রা 

বিছ্যন্বিলপিতচপলং কিং র্নসঙ্গতিযুবেতরশ্চ। 
_ কুলশীলনিশ্রকম্পাঃ কে কলিকালেহপি সংপুরুষা: ॥ ২৪ ॥ 

কিং শোচ্যং কার্পণ্যং সতি বিভবে কিং রশস্াক্ষৌদাধধ্যম্। 
তনথতরবিভবনত প্রভবিক্কোর্বী কিং যৎ সহিষকুম্। ২৫ 

[1 শিষ্া।_গুরো। কোন্ স্থানে বান করা কর্তব্য? 

শুরু ।__সজ্জনসমীপে অথবা! কাশীতে বাঁস করাই: টার্ন 
শিষা ।__দেবগণের অপেক্ষাঁও কাহাঁকে সৎকার করা কর্তব্য? 

গুরু ।__যে ব্যক্তি অতিশয় দয়াশীল, তিনিই সর্বাপেক্ষা সৎকাঁরের পাত্র) 

শিষ্য ৷ স্ী ব্যক্তিরা কাহাকে ভয় করিবে? 

গুরু।__ধাহাঁরা সুধী,তীহারা এই সংসাররপ অরণ্য হইতে তীর্তহইবেন।২২। 
শিষ্য ।_ প্রাণিগণ কাহার বশীভূত হয়? | 

গুরু।_্বীহারা! সত্যপ্রতিজঞ, প্রিয়্ভাবী ও বিনীত, সবাই হা 

দিগের বশীভূত হইয়! থাকে । 

পিষ্য।_গুরো! ! সাঁধুণীল ব্যক্তির! কি ভাবে অবস্থান করিবে? র্ 
ত্র 08784755589 ২৩ ॥ - 

শিষ্য । বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল কি? 

গরু  হুর্জনের, সহিত মীব ও যুবতী, ইহারাই নারি ছি 

শিক্য।-_:গুরো ! কাহার! কুলশীলবান্ হইয়াও অচঞ্চল 1 . : 

গুরু।_বৎস! কলিকালেও যাহারা সংপুরুষ, তাহাদিগের কুললীলাফি ূ 

অভিমানসামগ্রী থাকিলেও আত্মগৌরব প্রকাশ করে না॥ ২৪ ॥ | 

শিষ্য -ভগবন্! কি শোচনীয় এবং কি প্রশংসনীয়? 

ণ গুরু বৎস! উরি রতি টি র্বাবিষরে 

ধরধ্যই রনী টু | টা 
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রিং তঘদেতি ভর না বিশেষে ॥ ২৬ ॥ 

ছি ত্যাগসমেতং উন াজিগটী ২৭ ॥ 

ইতি কষ্ঠগতা বিমলা প্রশ্নোভররত্রমালিকা যেষাম! 
তে যুক্তাভরণা অপি বিভাস্তি বিদ্বংসমাজেষু ॥ ২৮ । 

ইতি শ্রীমচ্ছস্করাচার্য্যবিরচিতা প্রশ্নোতররত্রমালিকা ॥ 
উর সপ 

'গীঙ্গাতোত্র | 
০০৯০৫০০ 

্ শ্রীগঙ্গায়ে নমঃ । 
দেবি স্ুরেশ্বরি ভগবছি গঞ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরলতরুঙ্গে : 
শহ্করমৌলিবিহারিণি বিমলে, মম মতিরান্তাং তব পদকমলে ॥ : নি 
ভাগীরথি স্ুখদায়িনি মাতস্তব জলমহিম! নিগষে খ্যাঁতঃ | .. 
নাহং জানে তব মহিমানং, পাহি রুপাময়ি মামজ্ঞানম্ ॥ ২ ॥ 

পেপসি সপ স্পীড ০ 

সুজ চিন্তামণির সায় দুর্লভ কাহাকে বলা যায় ? 
সুক্ষ ।__চতুতদ্রকেই চিন্তাঁষণির ন্যায় ছুর্লভ কহিয়া থাকে । 

: শিষ্য ।_গুরো ! আপনারটুকপায় আমার অজ্ঞানতা নষ্ট হইয়াছে, আপনি চর সামউ লে, তাহা বিশেষ করিয়া ব্যক্ত করুন ॥ ২৬) খর ।--প্রিরবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক দান, গর্বশৃন্ত জ্ঞান, ক্ষমাসহিত শৌর্ধ রর এই চায়িটিই চিন্তামবিবৎ ছু ॥ ২৭ ॥. 
:. রই প্রশ্নোত্ররত্বমালা (যাহারা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছে, তাহারা 'মণিমুক্তা 
খাত বিভূষপ-রহিত: হেইলেও বিদ্বৎসমাঁজে শোভ। পাইয়া! থাঁকে ॥ ২৮ ॥: 

ইতি প্র্নো ররত্বমালিকা সমাগত । 

| হি 



হরিপানপরতরদিনি গঙগে, 4088০ বনি *. 
. দূরীক্র মম দুষ্কতিতারং, কুরু কপাময়ি ভবসাগরপা বম ॥ 

তব জলমমলং যেন নিগীতং, পরম্পদং খলু তেন গুরীতমূ। 
 যাতর্গজে ত্বয়ি যো ভক্তঃ, কিল“তং দ্রষ্টং ন যমঃ শজঃ 8৪8. 

_ পতিতোদ্ধারিণি জাহ্ৃবি গে, ধত্ডিতগি রিবরম রি 
'ভীম্মজননি মুনিবরকন্টে, পতিতনিবারিণি ব্রিভৃবনধন্তে ॥ € | 

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যস্তাং ন পততি শোকে । 

পারাবাঁরবিহারিণি গ্গে, বিমুখবনিতাকৃততরলাপা্গে ॥ ৬॥ 
তব চেন্মাতঃ শ্োতঃ-ন্নাতঃ, পুনরপি জঠরে. সোহপি ন জাতঃ। 

নরকনিবারিণি জাহ্ুবি গে, কলুষবিনাশিনি মহিমোতত,জে ॥ ৭। 

সর্ধপ্রাণিগণের নুখ প্রদান করিয়া থাক। মাত: ! তোমার মাহাত্ম্য নিগমেও 
পঠিত আছে, আমি তোমার মহিমা! কিছুই জানি নাঁ, তুমি এ অজ্ঞানকে 
পরিত্রাণ কর ॥ ২॥ 

চে! তুমি প্রহর পাদপদছে তরদয়ণে বিজঞঘান ছিবে। দেবি তোমার 
তরঙ্গ সকল হিমরাশি, চন্দ্র ও মুক্তার ন্যায় শ্বেতবর্ণ | কপাময়ি। তুমি আমার 
পাঁপরাশি দুরীরূত করিয়! আমাকে সংসাররসাগরের পারে উত্তীর্ণ কর ॥ ৩॥ 

দেবি! যেব্যক্তি তোমার জল পান করিয়াছে, সে পরমপদ পাইম্মাছে । 

'গঙ্গে ! যে মনুষ্য তোমাকে ভক্তি করিয়! থাকে, কদাচ শমন তাহাকে দর্শন 
করিতে পারে না অর্থাৎ তোমার ভক্তগণ যমপুরে না যাইয়া নানি ৃ 

করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥ 

দেবি গঙ্গে ! তুমি পতিত জনকে পরিত্রাণ কর, মি প্াতগতি হিালকে 
খণ্ডন করিয়াছ, তোমার ভঙ্গী অতি সুশোভিত, তুমি ভীম্মের জননী। এবং 

জু, মুনির কন্ঠা, ত্রিভুবনে তৌমা৷ অপেক্ষা পাঁতকহারিণী আর কেহু নাই 8৪, 
দেবি! ভুমি কল্পলতার টয় ফল প্রদান কর অর্থাৎ ভতবন্দ তোমার নিকট 

যাহা কামনা করে, তুমি তাহাই প্রদান করিয়! থাঁক। যে তোমাকে প্রশায 
করে, সে কদাচ শোকে পতিত হয় না । দেবি! তুমি সমুদ্রের সহিত বিহাক্ক 
কর, তৌমার ভক্তগণ কদাচ নারীগণের চঞ্চলকটাক্ষে বিমুগ্ধ হয় না ॥ ৬॥ 

| গঞ্জে! যেব্যক্রি তোমার জলে স্গান করিয়াছে, পুনরায় সে জননী-জঠরে 

প্রবেশ করে না। হে জাহ্ছবি! তুমি ভক্তগণের নরকনিবারণ কর এবং পাঁপ- 

বাঁশি নিবারণ করিয়া থাক, কেহই তোমার মাহাত্মা জানিতে পারে না ॥ ৭ ॥ :* 



রোগং শৌকং তাপং পাগং, হর মে ভগবতি কুমতিকলাপম্ রত 

& ভ্িবনসারে বনধাহারে, সি গতির খনু সংসারে ॥ ৯ 
রি জলকাঁন প মা কুক কপামরি ব তরবন্দ্যে 1 ডি 

তব তটনিকটে বশ্ নিবাসঃ, খনু বৈকুষে, তন্ত নিবাস: ॥ র্ | 

_ বরযিহনীরে কমঠো! মীনঃ, কিংবা! তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ 

অথবা গব্যুতিপচো দীনন্তব ন হিংদরে বূপতি; কুলীনঃ ॥ ১১॥ 
ভো ভূবনেশ্বরি শ্পুণ্যে ধন্ঠে, দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্তে | ৬. 

সিরাত পঠতি নরো ষঃ স জয়তি সত্যাম্ | ১২ ॥- 

শনপানন সস পিপিপি িস্পিাতিশিট ০০ টিউনটি -৮৯০০০ সপ পপেপপপীপপশপাশপপ পপ পা পাস সপ ০৯০ 

চিনেন নাই, রিনিনিরিনাটিদরপাড়া 
প্র্দান করে ? জাহ্ুবি ! তোমার দর্শন কপাপূর্ণ, তোমা হইতে কাহারও উৎরুধ 
বা আজ তোমার চরণ দেবরাজ ইন্দ্রের মুকুটমণি দ্বার! সমুজ্জ্রল হইয় 
আছে, তৃমি “সকলকে নুখ ও শুভ প্রদান কর এবং যে তোঁমার মেবক হর, 
তুমি তাহাঁকেই আর প্রদান করিয়া থাক ॥৮। 

.: হেভগবতি। তুমি ভক্তগণের রোগ, শৌক, তাপ, পাপ ও কমতি হরণ 
কর। তুমি ত্রিলোঁকের সাঁরভৃতা এবং অবনীর হারন্বরূপে বিগ্কমান আছ। 

পৰি! এই সংসারে একমাজ তুমিই আমার গতি অর্ধা আমি কেবল তোমা- 
কেই আশ্রয় করিলাম ॥ ৯॥ 

| দেবি! তুমি অলকানন্দা এবং তুমিই পরমাননন্রূপা ; আমি কাতর হইয়া 
তোমাকে বন্দনা করিতেছি, তুমি আমাকে কপা কর। মাত: । যে ব্যক্তি 
রানির অস্তকালে তাহার বৈকুঠে বাস হয় ॥১০। 

২ বেবি তোমার জলে কচ্ছপ বা মীন হইয়া থাকি, তোমার তীরে ক্ষীণ- 
জর লাস হা বাস কউ কোধিতাদনো ছি 
পরিশ্রহ করিরা খা যে | র 

রা শাখা নাই, ই ৫ রা বা ৃ ই 



র শ্রাগণেশায় নমঃ | | 

 গলদ্দানগণ্ডং মিলত খণ্ড চলচ্চারুশুগুং জগতরাশৌওছ্£ ও 
লসদ্দস্তকাঁগুং বিপত্তঙ্গচণ্ডং, শিবপ্রেমপিগ্ুং ভজে বত্রতুগ্ডষ্ ॥ ১॥ 

 অনাগ্ভত্তমাদ্যং পরং তত্বমর্থ, চিদ্দাকারমেকং তুরীয়ং ত্বমেরম্। 

__ হরির্ষমগ্যং পরব্র্ষকূপং, মনোবাঁগতীতং মহঃ-শৈবমীড়ে ॥ ২ ॥_ 

যাহার মনে অচলা! গঙ্গাভক্তি আছে, সে নিয়ত সুখভোগ করিয়া থাকে। 
অতি মধুর ও কোমল পক্ষাটিকা ছলে. বিরচিত এই গঙ্গাস্তৰ পরমাননগ্র্ 
ও অতি সুললিত ॥ ১৩ ॥ | 

এই অসার সংসাঁরমধ্যে উক্ত গর্গী- স্তবই সারবান্ পদার্থ, ইহা ওবৃন্ের 

অভিলফিত ফল প্রদান করে। মহেশ্বরসেবক শশ্করাচাধ্যকত ই সমাপ্ত 
০৪০ ূ 

: ইতি গঞ্গান্তোত্র সাথ । . 

ন্ট রবীন কি এল 

এ মিলিত হইয়া গগপ্রদেশে আকুলভাবে রহিয়াছে, ধাহাঁর সুচারু ও অন-.. 
বরত চঞ্চল হইতেছে, জগতের পরিজাপকার্য্ে বিনি “নিয়ত 'নিরত আছেন, 

ধিমি কাণ তুল্য দত ধারণ করিয়াছেন, ধিনি জগতের বিপদধিনাঁশে প্রচণ্রপী , 
বরের পরম প্রেমাস্পদ, সেই বক্তৃণড গানকে ভঙনা কারি ॥ ১৪ 

লেনের দাবি পয 
এবং হস 

শ্রীঘার আদি নাই, অস্ত নাই, অথচ স্লিনি 
নি সকলের আরাধ্য,বিনি চিন িন্ম়,অদ্ধিতী ই ধাহায় প 
করিতে সঃ হয় না, হরি ও রা ধাহার অন্বেষণ করিয়া থাকেন, খিনি পর- 

ধর বং মনোবাকোর অতীত; সেই তেজ:পুজ শৈবকে ভজন! রি! 7২8. 



 জটাহীম্মগজাস্থিশ রর ং  পয়ংপর্ভিমিজং রুম পঞ্চবতুম।আ- 
১১৯০ ক যড়ভিরঈ্ৈ । 
অনৌপমাষটিংশতং তত বিদ্ভামতীতং পরং ত্বাঁং কথং'বেত্তি কো বা॥ঃ 

প্রবালপ্রবাহপ্রভাশোণমর্ং, মরুবব্মণিক্রীমহ্তামমন্মূ। 
গুণস্যাতমেকং বপুশ্চৈকম্তঃ, স্মরামি ন্মরাপত্তিসংপত্তিহেত্ম্ ॥ ৫ ॥ 

নমস্তামি শস্তো পদীভোরুহং তে,ভবাভোঁধিপোঁতং ভবানীবিভাব্যম্ঃ৬ 
জগন্নাথ মন্তাথ গৌরীসনাথ, প্রপন্নান্থুকম্পিন্ বিপন্নার্তিহারিন। 

_.. অহঃস্তোমভূতৈঃ সমস্তৈকবন্ধো, নমন্ডে নমন্তে পুনে নমোকিস্ত ॥ ৭ | 

. ফিনি স্ীয় শক্তিবলে আদিশক্কিরূপ সিংহাসনে সংস্থিত আছেন, মনোহ্ঃ 

রত্ধে ধাহার সর্বাঙ্গসমলন্কত, ধাহার শিরোদেশে জটাভীর, গলে নাগযুজ্ঞো- 
পৰীত, মন্তকে গজা, গলে অস্থিমাল। এবং ললাঁটে চন্দ্র ও সূর্য্য বিরাঁজিত 
ধিনি পরমাত্বা এবং পরম্শক্তির মিত্র, সেই পঞ্চাননকে নমস্কার ॥ ৩॥ | 

্রন্ধা প্রভৃতি অমরবৃন্দ শিব, ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোঁর ও বামদেবাঁদি নামে 
এবং নমঃ, স্বাহ প্রভৃতি ষড়ঙমন্ত্রে নিয়ত ধাহার উপাসনা! করেন,কোঁন উপমান 

দ্বারা ধাহাকে জানা যায় না, ধিনি ষটত্রিংশৎ তত্ববিদ্ভার অতীত, তুমিই সেই 
গারত্রন্ষ ; অতএব হে মহেশ্বর ! কে তোমাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়? ৪ ॥ 

.. খনার অন্ধ অঙ্গকাস্তি নৃতন পল্লপবসমূহের ন্তায় রক্তবর্ণ, ধিনি সকলের 
পৃজনীয়, গোমেদ-মূণির স্তাঁয় ধাহার কলেবরের অপরার্ধভাগ শোভা পাই- 

. তেছে, ধিনি ত্রিগ্রণাঁতীত, যিনি কাীমদেবের উৎপত্তি ও সংহারের হেতু, সেই 

ৃঁ মনাতন পরব্রদ্ধরূণী মহাদেবকে নমস্কার করি॥ ৫॥ 
. হু শস্তো ! তোমার সেবার জন্য সুরবৃন্দ ও অন্বরেন্্র আগমন করিয়া পদতলে 
[বিজ মিল ঘন্তক স্থাপন করিলে ুরান্রগণের মৌলিস্থিত মন্দারপুশ্পে যে চরণ 
রঞ্জিত হয়, তোমার সেই চরণকমলে নমস্কার এ পাদপন্স ভবসংসার-পানাঁবা- 
রা তরণীব্বরূপ এবং ঁ.চরণঘর় নিরস্তর ভবানী দেবী ধ্যান করিয়া থাকেন 
হে শস্কো! তুমি" জগতের আশ্রয়, স্বতরাং আমারও আঁত র। "হে 

লা টিশিযত |. তুমি শরণাপর ব্যক্তির প্রতি কৃপা প্রদর্শন রিয়া যাক, তুষি 
বপন ব্যক্তির বিপদ্ হরণ কর, ছি খীতোবে + খিল | জলে বু 
তোমায় পুনঃ পুনং নমস্কার করি ॥ ৭1... 



শক্করুচাধ্যে ৯০৩ 

গর রা রর ৮ 
_. ক্রুবাণিঃ স্মরিষ্যামি ভক্ত্যা ভবস্তং, ততো] মে দয়াশীল দেব প্রসীদ ॥ ৮॥ . 
_ বি্পপাক্ষ বিশ্বেশ বিদ্যাদিকেশ, ত্রয়ীমূল-শক্তো শিব তযদ্ক ত্বম্। 

 প্রসীদ স্মরারে ত্রাহি পশ্যাইব পুব্য, ক্ষমস্বাপ্রহীতি ক্ষপ! হি ক্ষিপাহঃ 1৯ 
তদন্ত: শরণ্যঃ প্রপন্নন্ত নেতি, প্রীদ স্বররেব হচ্তান্ত দৈন্তম্। 
ন চেত্তে ভবেদ্তক্তবাৎসল্যহানিস্ততো! মে দয়ালো দয়াং সন্গিধেহি ॥ ১০ । 
অয়ং দানকালব্বহং দানপাত্রং, ভবান্নাথ দাতা ত্বদন্তং নযাচে। 

ভবন্তক্তিমেব স্থিরাং দেহি মহ্যং, রূপাশীল শস্ঘো কৃতার্থোহশ্মি তক্মাৎথ ॥১১৪" 
পশ্তং বেসি চেম্মাং ত্বমেবাধিরূঢ়:, কলম্কীতি বা যৃদ্ধি ধসে ত্বমেব । 

দ্বিজিহবঃ পুনস্তেইপি তে কঠতৃষা, ত্বদক্গীকৃতাঃ শর্বব সর্বপি ধন্যাঁঃ ॥ ১২ ॥ 
হে মহাদেব! তুমি অমরনিকরের ঈশ্বর, তুমি দেবগণের আদিদেৰ, 

তুমি, কামদেবকে সংহার করিয়াছ । হেহর। তুমি ত্রিপুরাস্থরকে জয় 
করিয়াছ, তুমি শমনভীতি-নিবারক, আঁমি ছ্তোৌমাকে ভক্তিসহকারে ন্মরণ 
করি। হে দেব ! তুমি মতপ্রতি করুণা প্রদর্শন. কর এবং প্রসন্ন হও ॥ ত॥ 

_ হে বিশ্বেশ্বর । তোমার নেত্রসকল বিরূপ (তুমি নিরস্তর উর্ধনয়নে অবস্থিত 
থাক ), হে শস্তো ! তুমি দেবসকলের মূলীভূত ) হে শিব! তুমি ত্রিনেত্র, আমি 
তোমাকে স্মরণ করি, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাঁকে পরিত্রাণ কর; মত্প্রাতি 

কৃপাদৃষ্টি বিতরণ কর, আমাকে রক্ষা কর ও আমাকে পোষণ কর। হে 
' বিশ্বনাথ! আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ৯॥ 

'হে মহেশ্বর! তুমি ব্যতীত বিপদ্গ্রস্ত ব্যক্তির আশ্রয় আর কেহ নাই, 
তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, এই প্রকারে তোমাক্ষে স্মরণ করিলে তুমি 

আশু ভক্তের দৈন্ত হরণ করিয়া থাক, কখনও তোম্মার ভক্তবাৎমলোর হানি 

হয় না, তুমি অতি কপাল, তুমি আমার প্রতি কৃপা বিতরণ কর ১০॥ 

ছে নাথ! এই ভীষণ কাল উপস্থিত, আমি তজ্জন্ত তোযার দানপাত্র 

ইইয়াছি। তুমি. দাতা, আমি আর অন্ত কিছুই প্রার্থনা করি না, এইমাজ 

প্রার্থনা করি যে, তোমার প্রতি যেন আমার অচলা ভক্তি বিশ্যমাদ থাকে, 

অতএব আমাকে অচল! ভক্তি প্রদান কর | হেশস্কো! তুমি অতি কপানু, 

আমার প্রতি তোখার কপা হইলেই চরিতা্থতা বোধ করিব ॥ ১১॥ 

. হেহর!] আমাকে বদি পণ্ড জান কর, তাহা হইলে আমাতে আরোহণ ৃ 

ক, আর আমি বদি কল হই, তবে তুমি আমাকে ললাটদেশে ধারণ করিও, 



রী পরে ভু রর ক রী বং ন
 জানে  গিরীশ রি 

তরী হিপ্রসরোহসি কন্তাপি াসতানৃতপ্লোহিণো বা পিত্ু্রোহিদো া। 1১ 

্বতিং ধ্যানমর্চা যথাব্িধাতুং ভননপাজানন্হেশাবলে ৃ . 

স্তং তং রাতুমগ্রে মৃকতো্ধমপ্রাণনির্বাপণং ত্বৎপদাজি; 

অকঠে ক্ীষ্কাদনঙ্গে ৃঙগাদগাণৌ কপালাদভালেহ শি | 

-দৌলে শশাঙ্কাদবামে কলত্রাদহং দেবমন্ং নমন্তে নমন্তে। ১৫। 

ইডি রমৎপরমহং সপরি্রাজকাচার্- মহচা্াব্রিচিং 

২ : শ্রীশিবতৃজনগ্রয়াতস্তৌত্রম্॥ | | 

॥ ১৪ ॥ 

নু বহন ও চেন আর হি আমি সর্প হই, তান 
হইলেও তোঁমাঁর কঠ$ডূষণ হইয়া থাকিতে পাঁরি। হে সংহারকারিন্ 

তোমার অঙ্ে যাহার! আছে, তাহার! সকলেই ধন্য হইয়াছে ॥ ১২। 
: আঁষি পরদ্্রোহ করিতে সমর্থ নহি এবং তুমি কিরূপে মৎপ্রত্তি* প্রস 
হই, '্তাহাও জানি না। হে গিরীশ্বর! তুমি কোন কোন স্ত্রীপুত্রত্োহ 

/ পিত্ৃত্রোহীর প্রতি* প্রসন্ন হইয়া থাক, তোমার দয়া ভিন্ন কেহ পরিত্থা 

গাইতেন হয়না ১৩. 
“হে মহেশ! আমি অজ্ঞ; স্ততি, ধ্যান ও অর্চনা কিছুই জানি না 
অতএব যথাবং স্ততি, ধ্যান ও অর্চনা-বিধাঁনার্থ তোমাকে আশ্রয় করিলাম 

অসাধুলীল এই মৃকওুঁতনয়কে পরিত্রাণ কর | তোমার ঈরণছয়ই নীতি 
0885 প্রাণের নির্বাপণ করিয়! থাকে ॥ ১৪ | 

সাহার কষ্ঠে কুঁলিমা নাই, অঙ্গে সর্প নাই, করে নরমূ্ড নাই, ললাটে 
শশাঙ্ক নাই এবং বামভাগে কলর নাই, তাহাকে আমি দেব বলিয়া স্বীকার 
করি না, অর্থাৎ ধিনি নীলকঠ, তৃজঙ্গভৃষিতবি গ্রহ, নরমুধারী, অনলাক্ষ, 
দীন এবং বামভাগ্নে শ্তিসম্িত, তিনিই সর্বদেবের শ্রেষ্ঠ ॥ ১৫1. 

ইডি ীশ্বরাচার্ধারত -শিরতুজ্পরয়াত- স্তোনর সমাধ্ত। চা ূ 
সপ উপ 



বা: নমঃ । রর 

নাগেন্রহীরায ত্রিলোচনায়, ভন্মা্রাগান্ম মহে্বরায়। |. রর 

নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায়, তশ্মৈ নকারায় নমঃ শিবায় ॥ ১ ॥ 

মন্দাকিনী-মূলিল- চন্দন-চট্চিতায়। ননীখপরমখনাথমহ্খরাহ 

মনদারপুশ্পবহপুস্ুপৃজিতায়, তন্মৈমকারায় নমঃ « 
শিবায় গৌরীবদনাজবৃন্দ-ক্্যায় দক্ষাধ্বরনাশকায়। 
রী নীলকণ্ায় বৃষধ্বজায়, তশ্মৈ শকাঁরায় নমঃ শিবায়। ৮ ॥ 

বশিষ্ঠকুস্তোন্তব১ তব শ্মুরীহ্ুলেবাচ্চিতশেগলায় 10 
চন্া্কবৈস্থানরলোচনায়, তন্মৈ বকারায় নম: শিবার ॥ ৪। 

বক্ষত্বরূপায় জটা ধরায়, পিনাকহস্তায় সনাতনায়। 
দব্যায় দেবায় দিগম্বরায়, তট্মৈ যকারাঁয় নমঃ শিবায়॥ €। 

' শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য “নমঃ শিবায়* এই মন্ত্রগত মকারাঁদি পঞ্চাক্ষরের মাহাত্ম্য 
আর্ক কৈলাসপতি ভগবান্ মহেশ্বরের স্তর করিতেছেন ।_-ষিনি 
নাগেন্্ বারা কণ্ঠে হার পরিধান করিয়াছেন, ধিনি ভন্মলেপন করিয়া অরাঙ্গ 
করেন, যিনি মহেশ্বর ( পরমাত্মরূপী ), িনি নিত্য, শুদ্ধ ও দিগর, ই 
নকারাত্মক শিবকে নমস্কার করি ॥ ১॥ | | 

: খাহীর অঙ্গ মন্দাকিনীবারি ও চ্দন ছারা নিরস্তর অহুসিপ্ত, ধিনি নববীর 
ঈশ্বর, যিনি গ্রমথগণের অধিপতি, িনি মহেষবর (ব্রশ্বরূপী ) এবং মন্দার 

প্রভৃতি নাঁনারূপ পুষ্প দ্বারা দেবগণ ধা পুজা করেন, 
ী শিবকে নমস্কার করি ॥ ২। 

বদনকমল প্রকাঁশ করেন, হিলি দয ধন করিয়া ্বীয় রি ধা 

ছিলেন, সম্রন্থনকালে বিষপানে ধাহার কণে কালিমা হইল়্াছে এবং ধিনি 

বি, বৃষবাহনে গমন করেন, সেই শকারাত্মক শিবক্কৈ নমস্কার ॥ ৩॥ 

 বশিষ্ঠআগস্তয,স্বৌতম তি ুনীজগণ নি াহার পুলা করিয়া থাকেন, 
চ্ এবং কার নন সেই বকীরাত্মক শিবকে নমস্কার ॥ ৪1 | 
 এধিনি বক্ষর্ূপী (ক্ষরাজ কুবের ধাঁহার অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন), ধিনি : 



১৬. 

রে পু পুণ্যং বঃ ্ ং শি | 

_ শিবলোকমবাপ্রোতি শিবেন সহ. মোদতে ॥ ৬ ক. 

ইতি রচিত শিবা | 
ওলা 

মৌসারধিক-প্োর | 
ডিউক ইউ 

শ্রীগণেশায় নম: | 

পশূনাং পতিং পাঁপনাশং পরেশং, গজেন্ত্স্ত কৃত্তিং বসাঁনং বরেণাম্। 

 জটাজুটমধ্যে স্ক,রদ্গাজবারিং, মহাদেবমেকং স্বরামি শ্ররামি ॥ ১। 
মহেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং, বিতূং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভৃষম্। 

_ বিরূপাক্ষমিন্বর্কবহ্ছিত্রিনেত্রং,'সদানন্দমীড়ে প্রতৃং পঞ্চবক্ত মূ] ২। 
গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং, গবেন্্রাধিরূং গুণাতীতরপম্। 
ভবং সাক্ষরং ভস্মনা ভূষিতাঙ্গং, ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবন্ত,ম্॥ ৩ 

বা 
ধিনি সনাতন (ক্ষয়োদয়রহিত), ধিনি নিব্যপুরুষ ও পরমদৈবত এবং দিকৃসকল 
সাহার বসনরূপে আবরণ করিয়া রহিয়াছে,সেই যকারাত্মক শিবকে নমস্কাঁরঃ৫1 

মহাপুণাজনক এই পঞ্চক্ষর-স্তোত্র ধিনি শিব-সন্বিধানে সর্বদা পাঠ করেন, 
তিনি শিবলোকে গমন করিয়া.শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হন ৬॥ , 

্রীশঙ্করাচা্যকূত শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্র সমাপ্ত । | 

ধিনি পণ্ডগণের অধিপতি, খিনি সকললোকের পাতক হ্রণ-করেন, ধিনি 
পরমেশ্বর, ষিনি গজাজিন পরিধান করিয়াছেন, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, ধাহার 

জটাকলাপমধ্যে ঠাঙ্গোদক তরজাঁয়িত স্ুইতেছে, সেই এক মহাদেবকে 

রর ছি পুনঃ পুনঃ স্মরণ করি ॥ ১ 

্  ধিনি মহেশ্বর ও গণের উর, বনি দের অনাতি বিরু 

ট কেন, ফিনি বিভু; বিশ্বনাথ এবং বিভৃতি ছারা অঙ্ভৃষণ করেন,হিনি বির়পী্ষ 
্ তানেত % টি নয়নজয়ে চ্জ, ই ও 085 এবং ছিলি 

৬ পর্বতের ঈৎ বর রপ্রধগণের অধিপতি, বাছা গলে পয ্ ৃ 



খেকো অনহযাপাক বিরান পরী নী রগ ৪ 

পরাত্মানমেকং জগন্বীজমাপ্তং, নিরীহং নিরাঁকারমোস্কারবেগ্যম্ । 

_ষতো জারতে পাল্যতে বেন বিশ্ব, তমীশং ভজে লীয়তে বত্র বিশ্বম্ 8৫% 

 নভূমিন” চাপো ন বহ্ির্ন বাযুর্ন চাকাশমান্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা । 

নগ্রীম্মো ন নীতং ন দেশো ন বেশো, ন যন্তান্তি ৃত্িস্তমীড়ে মকেশস্।৬| 
অজং শাশ্বতং কারণং কাঁরণাঁনাং, শিবং কেবলং ভাঁসকং ভাঁসকাঁনাম্। 
তুরীয়ং তম:পারমাগ্থন্তহীনং, প্রপদ্ে পরং পাঁবনং দ্বৈতহীনম্ ॥ ৭৪. 

 নমস্তে নমস্তে বিভো! বিশ্বমূর্তে, নমন্তে নমন্তে চিদানন্দমূর্তে। 
নমস্তে নমন্তে তপোষোগগম্য, নমন্তে নমন্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥ ৮ . 

ধিনি গোপতিতে আরোহণ করেন, ষিনি সত্ব, রজ,তম:,এই ত্রিগুণের অতীত, 
ধিনি ভবনামে অভিহিত, যিনি পূর্ণজ্ঞানময় ( পরম দীপ্চিমান্ ), যিনি ভন্থঘ্বারা 
অঙ্গ বিভূষিত করিয়াছেন, সেই পঞ্চানন ভবাঁনীপতিকে ভজনা৷ করি ॥ ৩॥ 

. হে পার্বতীনাথ ! হে শস্তো ! হে চক্দ্রার্দমৌলে | হে জটীভুটধারিন্! 

একমাত্র তুমিই জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছ। এই বিশ্বই তোমার রূপ,তুমি 
পৃতরদ্ধ ; হে মহেশ্বর ! হে শৃলধারিন্! তুমি মত্প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ৪ ॥ 

হে ভগবন্! একমাত্র তুমিই পরমাত্মরূপী, তুমিই জগতের আদি কারণ, 
তুমি সর্বচেষ্টাবিবজ্জিত, তুমি নিরাকার, তৃমি ওক্কারের প্রতিপা্ঘ,. তোমা 
হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়, তুমিই বিশ্বপালন করিতেছ এবং তোমাঁতে 
অনন্ত ব্রন্ধাণ্ড লয় পাইরা থাকে, আমি তোমাকে ভজন! করি ॥ ৫1 

ধিনি ভূমি নহেন, জল নহেন, বহ্ছি নহেন, পৰন নহেন, শুস্ত নহেন এবং 

বাহার তন্ত্রা নাইঃনিদ্রা নাই,গীম্ম ্লাই,শীত নাই, দেশ নাই,বেশ নাই ও ধাহার 
মূর্ত নাই অথচ বিনি ্্ ধা,বিষুং ও শিব এই মূর্তিতরযাত্মক, তাহাকে স্ব করি।৬।. 

ধিনি জন্মাদিরহিত, সনাতন, কারণেরও কাঁরণ, “যিনি সর্ধ্মঙ্গলময়, যিনি, 
জগৎপ্রকীশক চন্তর-সথ্যাদিকেও প্রকাশ করেন, “যিনি তুরীয় ব্রন্দম ও হি | 
বিহীন, তাহাকে নমস্কার ॥ ৭ ॥ 
১হেবিভো ! হে বিশ্বমূর্তে । তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । ছে চিদানন- 
ময়! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । হে তগবন্! তুমি তপস্তা ও যোগের গম্য 

ধা যোগ বা তপত্তাবলে তোমায় প্রাপ্ত হওরা যার, তোমাকে পুনঃ পুনঃ. 



১৮ শঙ্করাচাধ্যের ্রসথমালা। 
গ্রভো। বাগানে বিডো বিশ্বনাথ, মহাদেব শো মহেশ তিনে রা ৃ 

শো মহেশ করুণাময় শূলপাণে গৌরীপতে পশুপতে ৯ । 
কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেকত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোইসি ॥১০। 
তবতো জগণ্ভবতি দেব তর স্মরারে, ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্ম, ড় বিশ্বনাথ । 
স্বষ্যেব গচ্ছতি 'ল়ং জগদেতদীশ, বিঙ্গাত্বাকে হর চরাচর বিশবরপিন্ 1১১। 
টি ইতি মরা চধ্যবিরচিতং বেদসারশিবস্তোত্রম ॥ 

 শিবনামাবনযউক | 

উজ নমঃ । 
হে চন্্চুড় মদনান্তক শৃলপাণে স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শস্তো | 
_স্তেশ ভীতিভয়স্দন মামনাথং, সংসারছুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ১॥ 

,নমন্বার। হে শিব! তুমি শ্রতিজন্ঠ জ্ঞানের গোচর+ তোমাকে পুনঃ পুনঃ 
মস্কার করি ॥ ৮ ॥ 

হে শ্রাভো ! দহ শৃলপাণে ! হে বিভো ! হে বিশ্বনাথ | হে পার্বতীপতে ! 
, ফেশাস্তসূর্তে | হে মদনরিপো ! হে পুরবিজ্মিন্ ৷ তুমি ভিন্ন অন্ত দেবগণ 
আছেন বটে, কিন্ত তাহার। মান্য, গণ্য বা বরেণা নহেন & ৯ ॥ | 

_ হেক্তান্তো! হে মহেশ ! হে করুণাময় ! হে শূলপাণে !'হে গৌরীপতে !*হে 
'পশুপতে ] হে পশুপাশবিনাশিন্! এক তুমিই স্বীয় করুণাঁয় *এই জগং.পালন : 
রেটবনাশ করিতৈছ এবং জগ্ধিধান করিতেছ,অত এব তুমিই মহেশ্বর॥১০। 
ছে ভব! ভোমা হইতে জগৎ সঞ্জাত হইতেছে । হে দ্েব। হে মদনাস্ত- 

ক ারিনু ! হে মৃড়, হে বিশ্বনাথ,  তোমাতেই ক্জগৎ অবস্থিতি আছে। ছে. ঈশ । গামাতেই অঙ্গ প্রা হয | এই চরাঁচর বিশ্ব তোমারই স্বরূপ ॥ ১১ 
যা -স্তোত্র সমাপ্ত | কক 

৪ এ পি এ র্পকে লংহার করিয়া, ? হে. শৃলপাশেশ রন 

সা গার অনা প্রতিষ্ঠিত থাক। হে গিরীশ! মি দিবিজার ঈ 
দির ছক হী এ 



| (সই রড 
| যৌলে, ভূতা ধিপ প্রথমা গিরীশজাপ |. 7 
. ফোবামদেব ভব ৬, ্রপিনাকপােসংসারছুংখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥২। 

রর রুঃ বৃযড়া্বজ পঞ্ধব্ত, লোকেশ শেষবলয় প্রমথেশ শর্ব | 
হে হটে পশুপতে গিরিজাঁপতে মাঁংসংসারছুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ।৩। । 
হে বিশ্বমাথ শিব শঙ্কর দেবদেব, গল্গাধর প্রমথনায়ক নন্দিকেশ। 
বাণেশ্বরান্বকরিপো হর লোকনাথ, সংসারদুঃখগহমীজ্জগদীশ রক্ষ ॥91 

বারাণসীপুরপতে মণিকর্ণিকেশ, বীরেশ দক্ষমথকাঁল বিভো গঠ্রেশ। 
দদর্বজ্ সর্ধববদয়ৈকনিধাসননাথ, সংসারছুঃখগহনাজ্জঞগীদীশ রক্ষ ॥ ৫ ॥. 

, শ্রীমন্সহেশ্বর কপাময় হে দয়ালো, হে ব্যোমকেশ শিডিক$ গণাধিনাথ। 
ভন্মাঙ্ররাগবৃকপালকলাপমাঁল, সংসারছুঃ যত রক্ষ ॥ ৬ 

৪ এ সং 22222854455 

ছেটলখর/ দি পাবাতীর ফাকা জান কাদা 
তু্গি পর্বতগুহাতে শয়ন করিয়া জপ করিতেছ। হেবামদেব ! হে ভব- 

রুদ্র! হে পিনাকপাণে! তুমি এ অনাথকে ভবছুঃখ হইতে পরিক্রাণ কর ॥২॥. 

. ছে নীলকঠ ! হে বৃষধবজ ! হে পঞ্চবদন ! হে লোকেশ! তুমি অনস্তনাগ-: 

দ্বারা স্বীয় হস্তে বলয় ধারণ করিয়াছ। হে প্রমথেশ ! তৃমি ্ রন্ধা্ড সংহার কর? 

হে ধূর্জটে ! হে পশুপতে ! এ অনাঁথকে ভবছুঃখ হইতে রক্ষা কর ॥৩॥ 
*:. 

হে" বিশ্বনাথ ! তুমি মঙ্গলাঁলয় এবং সকলের মঙ্গলবিধান করিতেছ। হে 

দেবুদেব । তুমি স্বীয়,মস্তকে গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছ এবং তুমি .প্রমথগণের 

অধিনায়ক ৷ হে নন্দিকেশ্বর ! তোমারই প্রসাঁদে' বাণরাঁজ অতুল এশ্বরধ্য পাইয়া-. 

ছিলেন । তুমিই অন্ধকাস্থরকে সংহার করিয়াছ। হে হর! তুষি ত্রিভুবনের 

মাশ্রয়। হে জগদীশ ! আমাকে ভবছুঃখ হইতে পরিজ্রীপকর॥ ৪1 

হে বিভো৷ ! তুমি বারাণসীপুরীর অধীশ্বর,তুমি যণিকর্ণিকার অধিপতি,তুমিই 

৪৪১৮480088848 তুমি সকল জানি- 
& মি নিরস্তর সকলের 375 পর হে নাঁথ!' 



লাসনেদবিনিবাস কিনে হে, সার হিনয়ন অরিজগঞ্িবাস | 
হাতির মদাঁপহ শক্তিনাথ, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ' রক্ষ ॥ ৭1 
বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশিতবিশ্বরূপ, বিশ্বীত্ক ত্রিতুবনৈকগুণাভিরেশ। 
হে বিশ্ববন্্য করুণাময় দীনবন্ধো, সংসারছুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৮॥ 
-গ্লৌরীবিলাসতৃবনায় মহেশ্বরায়, পঞ্চাননায় শরণীগতকল্পকাঁয়। 
শর্কায় সর্বজগতামধিপায় তশ্ৈ, দারিদ্র্দ:খদহনায় নমঃ শিবায় ॥ ৯। 

ইতি ্রীমচ্স্করা চা্ধ্যবিরচিতং শিবনামাবব্যটকৃম্। 
০? আপ 

গণের অধিনায়ক, তুমি ভম্্বারা অঙ্গরাগ করিয়া থাক এবং নরমূগদবারা মাল৷ 
ধারণ করিয়াছ। হে জগদীশ ! আমি অনাথ, আমাকে অনন্ত ভবছুঃখ হইতে 
রক্ষা কর ॥৬।॥ 

_ হেত্রিলোচন ! কৈলাসশৈলোপরি তোমার বসতি,তুমি বষবাহনে গমন 
 কর,তুমি মৃত্যুকে জয় করিয়াছ এবং ত্রিজগৎ তৌমাঁর বসতিস্থান,তুমি নারায়- 
 ণের অতি প্রিয়, তুমি সকলের মত্ততা অপহরণ কর এবং তুমি শক্তিনাঁথ, সকল 
'শক্তিই তোমার আশ্রিত। হে জগদীশ। আমাকে অনন্ত দুঃখ হইতে রক্ষা কর।”। 
-, হে বিশ্বেশ্বর ! তুমি বিশ্বের জন্মবিনাঁশ কর অর্থাৎ সকলকে মোক্ষগ্রদাঁন 

করিয়া! জন্ম-রহিত করিতে পার। এই বিশ্বই তোমার রূপ, তুমিই বিশ্বময় এবং 
ত্রিতববনে গুণসকল একমাত্র তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। হে করুণাময় । 
এই অনন্ত ক্রন্মাও তোমাকে অভিবাদন করিতেছে এবং তুমিই দীনজনৈর 

র্ধু। হে'জগদীশ ! আমাঁকে অনস্ত ভবছুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৮॥' 
হে বিভৌ! তুমি গৌরীর বিলাসভূি,ভুমি মহেশ্বর, তুমি পঞ্চবক্তু যাহারা 

তোমার শরণীপন্ হয়, তুমি তাহাদিগকে পালন কর, তুম শর্ব অর্থাৎ সুহার- 
কালে জগৎ সংহারি কর, তুমি সর্বজগতের অধিপতি এবং তুমি হারের 
ছংখ বিনাশ করিয়া কল্যা? প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার ॥ ৯॥ 

টিািনিগারারা? সমাপ্ত । 



ীগণেশায় ২ নমঃ]. 

বিশ দর্পণদৃশ্যমাননগরীকুলাং নিজান্তপতু, 
পশ্যন্নাত্বনি মাঁয়য়া বহিরিবোডভূতং যথা রা 

 যঃ সাক্ষী কুরুতে প্রবৌধসময়ে স্বাত্মনমেবাব্যরত 

তে শ্রীগুরুমূর্তয়ে'নম ইদং হীক্ষিণামততয়ে ১॥ 

বীজন্তাত্তরিতাক্কুরো জগদিদং প্রা নির্বিকল্পং পুন- 
শ্মীযাকলিতদেশকালকলনাবৈচিত্র্যচিত্রীকতম্ | 

মায়াবী বিজ স্তয়তাপি মভাযোগীব বঃ স্বেচ্ছয়া, 

তশ্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণা মৃত্তয়ে ॥ ২। 
-যস্যৈব ক্ষ'রণং সদাত্মকমসতকল্পার্থকং ভাসতে, 

সাক্ষাত্বত্বমসীতি বেদবচমা যো. বোধয়ত্যাশ্রিতান্। 

যৎসাক্ষাৎকরণাভ্ভবেশ্ন পুনরাবুত্তির্ভবাস্তোনিধো, 

তশ্ৈ শীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রদক্ষিণামৃত্তরে ॥ ৩। রা 

'ধিনি দর্পণে প্রতিবিশ্বিত নগরীর ন্যায় এই বিশ্বকে নিজাত্তর্গত দর্শন করেন ,ষিনি 

এই রিশ্বকে আত্মাতে রাধিক্বাও মায়াপ্রভাবে নিদ্রার ন্যায় বাহ প্রকাশ করেন 
অর্থাৎ বহির্জগতের বাহভাবে স্বাতন্থ্য নিন্ধপিত করিয়াছেন,আরুফিনি প্রবোধ-, 

কালে সনাতন আত্মসাক্ষাৎকাঁর লাভ করেন,সেই দক্ষিণা মৃর্িশ্রীগুরুকে নমস্কার॥১। 

যিনি বীজের অঙ্কুর অস্তরিত করিয়া! স্বষ্টির পূর্ব্বে অবিকল্পিত জগৎকে 

মায়াপ্রভাঁবে কল্পনা করেন, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বের বিশ্বস্থজী সুম্্রকারণের কার্য 
রোধ করিয়! অসথষ্ট জগতের ভাবকল্পনী করিয়া থাকেন; ফিনি দেশকালাদি 
প্রকাশ করিয়া জগতের বৈচিত্র্যসাধন করিয়াছেন, যিনি মার়াবীর স্তায় এই 

জগৎ প্রকাশ করিয়া স্বয়ং যোগীর স্টায সবেচছান্ুসারে বিরাজ করিতেছেন, সেই 

দক্ষিণা মূর্তি গুরুকে নমস্কার ॥ ২॥ 
_. খীহার স্কুরণে সদাত্ক হইয়াও এই জগৎ অসংবল্নার্থ প্রকাশ পাইতেছে, 

ধিনি “তত্বমসি” এই বেদবাক্যের' প্রতিপাছ্য এবং বাঁহাকে সাক্ষাৎ করিলে 
পুনরায় ভবদাগরে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না, মেই. দক্ষিণানূর্ভি গরুকে 

ৃ 

নমস্কার করি ॥ ৩ ও 



_ জানামীন্তি তমেব ান্ভাতোতং মস্ত জগ- 
(০৬০০৬ রদকষিণানূর্ভরে ॥ ৪ 
_ জহপ্াণমীতরয়াগাপি চলাং বুদ্ধিং চ শৃন্যং বিছু১” 
স্্রীবালান্বজ'ড়োপমাত্তহমিতি ত্রস্তা ভূশং বাঁদিন: (&. 
:মাযাশতিবিনাদকারিরসাবযা হৌলংহািশে ০ 

তক ্রীপরুমূর্তারে নম ইদং ্র্গিপামূরতয়ে ॥ ৫। ৫. 
- বাহুগ্রস্তদিবাকরেদুদদৃশী-মায়াসমাচ্ছাদনাৎ, ঃ 

_ লম্মাত্র: করণৌপসংহরণতে| যোইভূৎ সুষুপ্তঃ পুমান্। 

প্রাগস্বাঙ্মমিতি প্রবোধসময়ে হ: প্রত্যভিজ্ঞায়তে, 
_ তন্্ৈ শ্রীগ্চরমূর্তয়ে নম ইদং ্দক্ষিণামূরতয়ে ॥ ৬॥ 

_ বাল্যাদিষপি জা গ্রদাদিযু তথ সর্বাস্ববস্থাম্থপি, 
ব্যাবৃত্তাম্বনবর্তমানমহমিতান্তঃ স্ফুরন্তং সদা । 

্বাত্মানং প্রকটাকরোতি ভজতাং যো! মৃদ্রয়া ভদ্রয়া, : 
তশ্ৈ শ্ীগুরূর্তয়ে নম ইদংস্রীদক্ষিণামূর্ভয়ে ॥ ৭ ॥ 

| সে মহাপ্রদীপ প্রজ্লিত হইলে সেই 
প্রধীপের প্রভা এ বটস্থিত ছিদ্রদ্বারা বহির্গত হয়,“ তন্রপ বাহার ভাম্বর জ্ঞান 

. জচ্ুরাদি ইন্জিয়দবারা রহিভূতি হয়, আর ধাহার প্রভাতে নিখিল জগৎ প্রকাশ 
: পাইছে, "দেই দক্ষিণামৃষ্থিশ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ৪ ॥ 
দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি এ এই সকলই বিনশ্বর এবং স্থিরও নহে, অতএব 
রঃ সকলই জা নিবে | আর ধাহার। ভ্রাস্ত, তাহারাই “আমি রী, আমি 

বালক, আমি অধ, আমি জড়” এইনূপ বলিয়া থাকে, কেবল শুরুদ্েবই উদ্ত 
 মারাশক্তির বিলাসকল্পিত: মহামোহ হরণ করিয়া থাকেন, অতএব লেই 

| ঈক্ষিণামৃর্তি গুরুকে নমস্কার করি ॥ 81... রস 72 

১, সাহস ন্-ুর্য্যের যায় মায়া কর্তৃক আত্মা: আচ্ছাদিত রশ দি রা পু 

বৃদ্ধি মংলোপ সী নিদ্রাভিভূত, হন।  খুনরায়, জাগরণকালে “মাছি 
ঘা এইক্কপ অভিজ্ঞান ফিনি নি করেন, লেই 

বালী, ইকশোর, তরুণ, . প্রো; টি জাই গু. ুযুপ্িকানে 



জান 

৯১ & 

স্প্রে জাতি: রাং য এব পুরনো মাজাপরিবাধিত- 
র নম ইং জা ৮7, 

রানারারানারধাররাডামার যাতনা । 

| র্বনবত্বমহাবিভূতিসহিত, সতাদীশবরত্ং স্বত:, 
সিদ্ধেত্তৎ পুনরষ্টধাপরিণতং চৈশধ্যমব্যাহতম 1॥ ১০ | 

বউবিউপিসরমীপে ভূমিভীগে নিষপ্ং, সকলমুনিজনানাং আনদাতারযারাং।, ও 

ত্রিভৃবনগুরুমীশং দক্ষিণামূর্তিদেবং, জননমরণছুঃখচ্ছেদদক্ষং নযামি ॥ ১১৪. 

এবং অন্যান্য অবস্থাতে বি্যমান আছেন, যিনি নিরম্তর পরিবর্তনম্নীল চিত্ত ও 

নিরবৃত্ি-দমৃহের মধ্যে”আমি”এই প্রকারে অস্তরে প্রকাশ পাইতেছেন,ধাহাকে 
ভজনা করিলে আত্মার প্রকাশ হয়, সেই ফ্ষিপামষ্ত গুরুকে নমন্কার ॥ ৭ & 

যিনি স্বস্বামিলনবন্ধ নিবন্ধন কেহ শিষ্য, কেহ গুরু, কেহ পিতা এবং কে 
পুত্র ইত্যাদি প্রকারে কার্যকারণভেদে বিশ্ব দর্শন করেন এৰং পুরুষ জাগ্রৎ- 

কালে ও স্বপ্লাবস্থার মায়াতে পরিভ্রামিত হন অর্থাৎ ধাহার সায়াতেই জাগ্রৎ 
ও স্বপ্রাবস্থা হইতেছে, সেই দক্ষিণামৃ্তি গুরুকে নমস্কার ॥ ৮॥ ৃ রা 

পৃথিবী, জল, অনল, অনিল, আকাশ, সূর্য্য ও পুরুষ বাহার এই অষ্ট- 
ূ্তিতে চরাচর বিশ্ব সংস্থিত হইয়াছে, বিশেষরূপে বিবেচনা! করিয়া দেখিলে যে 
বিভূ পরমাত্ম! ভিন্ন অন্ত কিছুই বিদ্যমান ববিয়! বোধ হক না, সেই পান্টি 
ঈগরুকে নমস্কার ॥ ৯॥ | 
সাহার স্বত্ব গ্রকটারুত হইছে রখ এই জব নি সর্ব বদি 
|প্িত হইয়াছেন, তাহার শ্রবণ,. মনন, ধ্যান, ও কীর্তন দ্বারা মহাবিভূতি 
হি ধা ও ঈসা, আর হাহার অব্যাহত, থয অই 

চহ্ই ও , জট এ্ধ্যা কখনও বিনষ্ট নাও ১৭।, রঃ 



টা নাং দ্গিশমূরতরে নম ১ ১৪॥ বাট ছা? 

ধাপে ম্ঞানপ্রদান মিরা এবং ধিনি জিলোকের গুরু এবং জনন 
7২ সেই দক্ষিণামৃষধি রীগুরুকে নমস্কার ॥ ১ ১১॥ 
- বঙ্গিণামৃ্ধিরণ গুরুর আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য এই যে, বটবৃক্ষমূলে ধাঁহারা শিষ্য ৫ ছার! বৃদ্ধ এবং ধাহারা গরু, তাহীরা যুবক, আর গুরু মৌন হইরা ধর 3স্যা 1 করিতেছেন; অথচ তাহাতেই শিষ্যগণের সংশয়নিরসন হইতেছে 1১২ - নি শবে প্রতগা, বাহার সৃষ্ধি শু-ক্ঞানময়, বি সি ও এশা ্ লই ক্ষি নমক্কার ॥ ১৩। 
নন বার অন যিনি. র্কপ্রকায োসট চিকিংসক লন জর্থালোবে চর গরু, না ঈ্ীকে নমস্কার ॥ ১৪৪ | 

যা হইয়া বত শিািগকে শ করেন। বনি 



ভীমবিক্রমং প্রভূং রি গা রো 

ভৃক্তিমুক্তিদায়কং প্রশস্তচারুবিপ্রহং, ভক্তবৎমলং শ্মিতং সমন্তলোর্কবিগ্রহম্ । 
দিকারনোরহ্যেরিভিনন বটি কাশিকা পুরাধি বনীখকারতৈরং ভঙগে 18 

ুররাজ ইন ধাহাঁ পথিত্র পাদপন্ সেবা করেন, ধাহার 'গলদেশে নাগ- 
যজ্ঞোপবীত লম্বমাঁন আছে, ললাটে শশধর বিরাজ করিতেছেন, খিনি সর্ব- 

জীবের প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়া থাকেন, নারদাঁদি যোগিগণ সর্বদা হাহার 
বন্দনা করেন, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর দিগন্বর কালটৈরবকে ভজনা৷ করি ॥১1 

ধিনি কোটিকৃর্যের স্তায্ তেজন্বী, "যিনি সংসারসমৃূদ্রের পরিজাণ-ক্র্তা 
(ধীহার সেবা করিলে আর পুনরায় সংসারে জন্ম. পরিগ্রহ করিতে হয় না), 

খিনি পরত্রহ্ধরূপী, ধাহার কঠদেশ নীলবর্ণ, ধিনি স্বীয় সেবককে অভিলফিতার্থ 

প্রদান করেন, যিনি ত্রিনেত্র, কতা স্তেরও অস্তকন্থরূপ (ধিনি ভক্তবৃন্দের হমভয় 

বিনাশ করেন ), ধীহাঁর নেম পদ্মদলসদৃশ কিংবা চক্র বীহার নয়নরূপে বিদ্ব-: 
মান আছেন, টুনা জেরার শোভা কাকে টা হি 

শসার ক (গাও বি, বিন 



আবিদ কপাবমাশিকনধরং, কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভে ।৭1 
ভ্তসং ঘনায়কং বিশালকীর্তিদায়কং, কাশিবাসলোকপুপ্যপাঁপশোধকং বিভুম্। 

নীতিযার্গকোৌবিদংপুরাতনং জগৎপতিংকাশিকাপুরাধিনাঞ্ককালতৈরবং ভজে।; 

মোদীর করিয়া থাকেন, ধাহার দেহ অতি প্রশস্ত ও মনোহর, ধিনি 

আপন তক্তবৃন্দকে প্রিরজ্ঞান করেন, ধীহাঁর মুখে নিয়ত মন্দ মন্দ হাম্য বিরা- ফিত আছে, উন র্ধা ধাহার শরীর, ধাহার কাটদেশ শকারমান কষ ঘটি- 
কা সমাতৃত, নেই কাপীপুরীর অধীশ্থর কালভৈরবকে ভজনা' করি ॥ ৪ ॥ যিনি বর্ষের সেতু রক্ষা করেন এবং অর্মার্গ দূর করিয়া দেন, ফিনি ভক্ত- 
শণের কণ্ধমপাশ ছেদন করেন, ধিনি সেবকগণকে অতুল স্ুথ প্রদ্ণান করেন, 
ধিনি অনস্ত ব্রন্মাণ্ডের অদ্ধিতীয় অধীশ্বর, ধীহাঁর স্ুবর্ণবর্ণ অঙ্গ নাগপাশে সমল- 

, স্কত আছে,.সেই কাশিপুরীর অধীস্বর কাঁলভৈরবকে ভজনা৷ করি ॥ ৫॥. 
বাসার চরণছয়রত্ব-পাদুকার প্রভাতে অতীব রমণীয় হইক়াছে, ধিনি নিত্য 
( অনস্তকালস্থায়ী ) ধিনি অদ্িতীয় এবং জীবকুলের ইষ্টদেব, ধিনি সর্ব্ববিষয়ে 
নি্সিপ,যিনি রুতান্তেরদর্প হরণ করেন, যিনি স্বীয় ভক্তগণকে করাল কাঁলদশন 
হইতে মুক্তি দেন, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৬ 

হীহার অতুচ্চ হাশ্টে ব্রদ্মাগুকোষ ভগ্ন হয়, ধাহার দৃষ্টিপাতমাত্রে পাঁতক- 
রাশি: দূরে পলায়ন করে, স্বীহার উগ্র শাসন সর্ব অপ্রতিহত, রি 
সেবরুকে অপিমাদি অনসিদধি প্রদান করেন, বাহার গলদেশে নরমুণ্ডের মা 
বরাত, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজনা! করি? * & 
.ফিনি ভূতসকলের অধিনায়ক, ধর আপস বান 
দর এ নি কাবা শোধন করেন (কাশীবাসীদিগের পয নিরস্ত করিয়া তাহাদিগকে যোক্ষফল দান করিয়া থাকেন), যিনি 

- নি অধধিতীয় ।অধীশ্বর, বিনি নীতিযা! র বিশেষ অতিজ, যিনি সকলের 
| আদি বং জগৎপতি, সেই কাশপুরীর অধীশ্বর ছা তৈ রর কত্ভজনা করিনা 



শান পবন ॥. 

তাক» 0. 

ঙ্কটনাশনলকমীনসং ম 1348 সংহস্তোত্র। 

মর নমঃ | 

প্ীংপয়োনিধিনিকেতনচ্রপাণে, ভোীন্রুতোগমণিরজিপুণযূর্ডে [ত ভ, 
যোঁগীশ শাশ্বত শরণ্য ভবান্ধিপৌত, লক্ষ্মীন্বাসংহ মম দেহি করাবলম্বম্ 4 ১ ॥; 

রন্ধেজজরুদ্রমরুদর্ককিরীটকোটি-সঙ্ঘাটতাত্ঘিকমলামলকাস্তিকাস্ত । 
| লক্ীলসৎহুচসরোরুহ্রাজহংস, লক্ষ্ীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্.॥ ২ & : 

যাহারা পরম! ভক্তি সহকারে এই কাঁলভৈরবাষ্টক পাঠ করে, তাহা 
দিগের ত্রহ্মবিজ্ঞান:সফিত হয়, যোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে, বিচিত্র পুণারাশি পরবর্ধিত 
হয়, শোক, মোহ, দৈন্ত, লোভ ও উপপাতক বিনাশ পায় এবং তাহারা কাল- 

ভৈরবের পাদপ্স-স্মিধানে গমন করিতে পারে ॥ ৯1 | 

কালভৈরবাষ্টক সমাপ্ত । 

হজরত! জীরোনসনূরে তোমীয় অবস্থার । হেচকরপাপে। নাগগণাগ্র- 
গণ্য অনস্তের ফণাস্থিত মণি্স্ুহে তোমার পুণ্যমৃর্তি নুরঞজিত, তুমি যোগিবুনের 
ঈশ্বর, তৃমি সনাতন, গুতুমিই সংসার সমূত্রপারের তরণী। হে সলঙ্্মীক নৃসিংহ- 
দেব! আমাকে করাবলকবন প্রদান কর (হস্তপ্রসারণ করিয়া গ্রহণ কর )॥ ১& 

হে বিভো! ব্রদ্ধা, ইন্জ, মরুদ্গণ ও আদিত্য ইহীরা নিরস্তর তীয় পার 
গল্পে প্রপতি করেন, বানের মৌসিহি হট তোমার পদাজ, সংঘটিত ্  

কলার হচকমলের হর ছেল রসিদ তুমি আমাকে 
ফরাবলঙবন দেও । ২ । 



ারিযোরগহ রো সা, শালোগতীকবীদিান 
আর্ত 1ঘনিপীি' রসি অ ছেদ ৬৪ 

সাপ সংগ্তাপ্য ছুঃখশতসপর্সমাকূলশ্া। 

দীন দেবনা যাগ রিং মম দেহি কু ৪ ূ 

কক গদি পততো! দ্যানো, ্বীনৃসিংহ মম দেহি করাবল্মঘষ্ )৬। 
_ সংসারসর্পঘন, ঢভয়োগ্রতীব্র- ই্রাকরালবিধদগীবিনষ্মূর্দে $ 

. - নাগারিবাহন ু ধাকিনিবাস শৌঁরে, লক্মীবৃসিংহ মঘ দেহি করাবলুম্বম্ ॥৭। 
হে মুরারে ! আমি নিয়ত. সংসাররূপ ঘোরতর বনে পরিভ্রমণ করিতেছি, 

রোগরপ ভীষণ হিংশ্রজন্তগণ সর্বদা আমাকে পীড়ন করিতেছে, আমি মীৎসধ্য- 

রূপ শ্রীক্ষপীড পীড়িত হইয়া অতীব ব্যাকুল হইয়াছি। ছে. সী 

নলিংহবেব! আমাটিক করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৩॥ ৮ ও 
| হে দেব! আমি অতি ভীষণ অতলম্পর্শ ভবকৃপে নিমগ্ন র শত 

সুঃখরূপ তৃজঙ্গ আমাকে নিয়ত,ব্যাকুলিত করিতেছে, আমি অতি দীন' শ্বং 

রিডার রেশ অবস্থার পতিত আছি।, হে সলম্ীক নৃসিংহদৈৰ ! মামাকে 
করাবলক্ষন প্রদান কর £ ৪ 

_. হেদেব! বিশাল ভবলাগরে পতিত করাল কালরূপ কৃস্তীর বদনব্যাদান 

কারি আমার ছে গ্রাস করিতেছে আমি নিয়ত নানাকরেশে অভিভূত আছি 
এবং রাঁগরসনাকধপ তরঙ্গে (লোভরূপ ) পতিন্ত হইয়া সর্বদাই নিপীড়িত 

রর হ্ 41] ৃ হে সবম্্ীক নৃসিংহদেব ! আমাকে করাবলমন প্রদান কর॥, £॥ 

ৃ হালা “যাহার বীজ, তক াহার শত শত শাখারপে | 
গা াক্ষিত রহিয়াছে, ইন্দিত গ্রাম যাহার পত্র এবং ৮১ অন. যাহার কুসুম 

রং ছ্খ বাহার বল, আমি সেই সংসারবৃক্ষে আর হইয়! এন পতিত 
হইতেছি, হে সব্ীক নৃসিংছদেব! আমাকে করাবলম্বন, প্রা কর । ৬. 
টি /হে গরুদুবাহন! সংসারকূপ ভূুজজ বদন-ব্যাদান করিয। আহ: | 

নিয়াছে, তাহার, ,কাল দশনের উপ্রতর বিষে আমার, সরব দগ্ধ হখয়াতে 
আমি নষ্ট হইতেছি। হেক্ষীন্কদলাগরশারিন্ 'হে শৌরে হে সলঙ 

সুৃষিছিদেব ! আমাকে করাব্বন প্রশ্নান কর ॥ ৭. . 



পাকা শিবা সালা | 

লবীপতে কমায় ু রেশ বিফ, রে 

াকািারনা ৭ চার্টার রাজারা 

পপি এ পাপী পাস 

হেদেব ! আমি সংসারক্ধপ দাবানলে কাতর হইক্াছি, সেই দীবানলের 

চারী শিখারলী মীয় গাত্ররোষসকল দগ্ধ করিতেছে, "আমি আপনার 

্লাদঘর়রূপ স্বরে আশ্রর লইলাম। ।হ্বেসলক্্ীক নৃসিংহদেব ! 
মাকে 

চরাবলগ্বন প্রদান কর 1৮1 
| 

 হেজগন্লিবাসশ আমি সংসারজালে বীনরদে পি হইছি, ইন্রিের 

বিষয়সকল' বড়িশরূপে আমার শিরোপরি তালুপ্রদেশ খণ্ড খত কমিতেছে চু 

কঃ নুসিংহদেব ! আমাকে করাবল্বন প্রদান,কর ॥ ৯॥. . 

: ইন | সংসাররূপ, ভীষণ গজের স্বীয় গুগাভিতাতে আমাল এ 

| কিক বসিদেব। আমাকে করাৰ- 

ছে.প্রভো বা টি অন্ধ হইছি হিগাহিত ক্ছিই [ঝিতে পারি 

নদের 1 হে দেবেশ! চি ৬২৬০ 



গণেশ নম: । 

অবিনযমপনষ বিষে] রা 

ভূতদয়াং বিস্তারয় ভারয় সংসারসাগরতঃ | ১॥ 

_দিবাধুবীমকরন্দে পরিমলপরিভোঁগসচ্চিদানন্দে। 
_ শ্রীপতিপদারবিন্দে ভবভয়খেদচ্ছিদে বন্দে ॥ ২ ॥ 

 সতাপি ভেঙগপগমে নাষ্ তবাহং ন মামকীনমবম্। 

সামুজ্রো ছি তরজঃ কচন সমুদ্রো ন তার: ॥ ৩ ॥ 

| শ্রমরগণ ্মেন মধুপানের আশার সাধারণ পল্সে অনুরক্ত হয়, শঙ্করাচার্ 

: তিজপ সলশ্ীক. নৃসিংহদেবের চরণে আসক্ত হটয়া সংসার-পরিহারার্থ ধাহার 
ূ ্নারাতে দেহ পরিগ্রহ করিতে হয়, সেই সলম্্মীক নৃসিংহদেবের সুখকর এই 

প্রচুর প্রবাহযুক্ত গভীর অর্থ-সংবলিত করাবলম্ন-স্তব-পাঠ করিয়াছিলেন ॥১৩। 

 স্টনাশন লরি সমাপ্ত ই? 
সক ঙ 

বার, এইপ্রকার । জ্ঞান থাকে না। বেরূপ সাগর ও তরঙ্গ ্ব একই পদার্থ, 



০ তাত 
ধ হি . 

রঃ ২ ১২৭ 

পরপর তব ছাঠীতোৎহম্। ৫ 
দামোদর গুণমলির স্ন্দরবদনারবিন্দ গোবিন্দ । 

ভূবজলধিমখনমন্দর পরমং দরমপনর ত্বং মে ॥ ৬। 

নারায়ণ করুণাময় শরণং করবাণি তাবকৌ চরণৌ। 

ইতি যটপর্দী মদীয়ে বদনসরোজে সদা বসতু ॥ ৭ ॥ 

হ্তি পরমহং সপরিতরাকাচা্া-সম্াচার্াবরচিত বট পদীক্তোত্রম্ ॥ 

শেপ সপ এ পাল শসা পা শীশীশিপীত তা ২৯০ পতি শশী পীপপাি তি শী ০০ পিপি ৯০45০ ০৭ 7 শাীস্পপিপ্পীপিশিপিপা পোপ পপ পাপা পলাশ মাসল পাগলাশা 

: সুতরাং সাগরের তরঙ্গ ও তরঙ্গের সাগর, এই প্রকার জ্ঞান হইতে পারে না, 
বাস্তবিক সাগর ও তর উভয়ই এক, জপ তুমি ও আমি এক ॥৩৪॥&ু 

হে দেব । তুমি গোবদ্ঘনপর্বত উদ্ডোলন করিয়াছ, তুমি ইন্দ্রের অনুজ এবং 

দৈত্যগণের পরমশক্ঞ, চন্দর-সুর্ধ্য তোমারই চক্ষু, তুমি সকলের প্রভূ, তোমাকে 
'জানিতে 'পারিলে সংসার তিরস্কার বলিয়া বোধ হয় না কি? অর্থাৎ তোমার 
জান হইলে সংসার অভি তুচ্ছ ও স্বণা বলিয়া অন্থৃভৃত হয় ॥ ৪1. 

হে প্রভো। তুমি মীনাঙ্দি অবতার গ্রহণ পূর্বক নিরস্তর বন্মুযতীকে রক্ষা 
করিতেছ। হে, পরমেশ্বরঃ আমি তোমার পরিপালা, ররর 
ভাগে ভীত হইয়াছি, তুমি আমার ভবতাপ দূর কর 1 ৫॥ 

| হে দামোদর ! তুমি নিখিল গুণের আধার, টিসিাডাদাডতার 
হে গোবিন্দ! তুমি সংসারসমূড্রষখনের মন্রবয়প, ১ 
. ভয় নিবারণ কর ॥ ৬॥ 

| ছে নারায়ণ! হে করুণামস়! আমি দী়পদদবযে শরপীপন হইলাম, 

্ আমাকে আশ্রর প্রদান কর। অধুনা আমার এই প্রীর্ঘনা যে, তোঁমার এই 

. কট.পদী, অর্থাৎ, ক্যোবরূপ ভ্রমর নিতর আমার বদনরূপ বাতি 
করুক । ৭৪ ৪3 রর 

া ৭ উই 

সারারাত ৪ 



৮১৬০৭ ভ্রীপতে পমর ঘৃশেষষ্। : ১ ৪ 
রিশ্বমজল বিভো জগদীশ, নন্দনদন নৃসিংহ নরেন) .. রন 

| ্ দায়ক মূকুনমুরারে, ্ীপতে শমর ছুঃখমশেষমূ। ২ 
কাচ রঘুনাযক দেব, দীননাথ দুরিতক্ষয়কারিন্। 
যাদবেজ যভ্ষণ্ যজ, শ্রীপতে শময় ছুঃখমশেষম্॥ ৩) 
দেবকীতনয় ছুঃখদবাযে, রাধিকাঁরমণ রম্য সুমূর্তে | 

যেদিন টাদননারানানা ৪। 
8, ) ক এ 

5 ১ ৮ রী 

এ হে হরে! তুমি পরমাতা, ক 

কা তুমি সকল, পুরুষের শ্রেষ্ঠ । হে বাসুদেব ! হে অনিক হে 
জপতে! তুমি মদীয় অহশষ দুঃখের শী্িবিধান কর ॥ ১৪. | 
 হে'বিভো ! তুমি জগতে কল্যাণসাধন কর, হে গনী! হে নমগন 
ফা! হে জে কলের ধান কর হেন 

| ছে বা রি শ্রীপতে! চু ৮০৮ বিধান ক 
/ দাও, বর. রা । 
[ছে দেব! মু | জব রা তুমিই রম রুপের রর ী | 

তুমি -মীনব্যক্তির আশ, ছি 'বৃনদের দুস্কৃতির ক্ষয় কর, তুমি যামুগণের 
ইজন্বরপ,. ছুমি ছার এবি হণ বা হা 
টি 4 ভুমি সায়ার শেষ দুঃখের শ ৃ 

ঃ চা রি ৃ 



| ূ্ণরপ, য় শহর শর্ষ, তে শর না মে বযূ॥ ৫) , ্ 
8171 গিশলিধারণীর, মুনাচ্ছতটখে; 

রঃ ডা 

বাক রহ মা হন ৮ | 
রং 

'হে দেব! তুমি গোঁপিকাঁর মুখশশধরের চকোরশ্বব্ূপ অর্থাৎ হর লি 

তোমার মুখ দর্শনে অপার আননালাভ করে | তুমি ত্রিগুণাতীত, নিত্য, নির- 
জন, তুমি জয়শীল, পূর্ণরন্বরূপ, তুমি সকলের কল্যাবিধান কর, তুমি সকলের | 
উৎকর্ষবান্, হে শর্ব | হে ্ রীতে! ভুমি আমার শেষ ছুখের শাস্তিবিধান ৃ 

করিয়! দাও। £ | | 

হে দেব! তুমি গোকুলের অধিপতি,» টাচ ধারণ এ অচল- 

ভাবে বিরাজিত ছিলে, তুমি যমুনার নির্মল তটভূমে ক্রীড়া করিয়া থাক এবং 

তুমিই জগতের অধ্ধিতীয় বীর । নারদাদি দেবধিবৃন্দ সর্বদা তোমার স্াদপন্ম 
সেবা করিতেছেন । ে ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ ছুঃখের শাস্তি কর ॥ ৬7 | 

' হে দেব! তুমি দ্বারকাপুরীর অধিনায়ক, তুমি স্তর (কেহ তোষার, 

নিবিগে২ করিতে'পারে না ), তুমি সমগ্র গুণের সাগর, তুমি প্রাণ- 
নাথ ও সবর, তুমি মানবগণের সংসার বিনাশ কর.। হে ন্! তুমি. 
একথা ২ জানের গৌঁচর এবং তুমি গুণ্সাগর। হে প্পতে ! তুমি আমার 
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রর ছল দি বত বনি আপা ঃবমধিলং স জহাতি॥ ৯. 
ই রঃ রা হারাজ্গ্গতা র্ 

 শিবাপরাধ্াপণতোর 
-০০৯০৫০০ 

শ্রীগণেশায় নমঃ । | 

কা মাতৃকুক্ষো স্থিতং মাং, 

বিশ্ব ামেধ্যমধ্য ব্যথর়তি নিতরাং জাঠরো জাতবেদা:। 

ধন্য তর ছে ব্যখরতি নিতরাং শক্যতে কেন বক্ত,ং, 

ক্ষ্তব্যে মেৎপরাধঃ শিব শিব শিব ভো: পিমহাদেৰ শঙ্ছো ॥ ১॥ 

াল্যে ছুঃখাতিরেকো মললুলিতবপুঃ স্নকপানে পিপাসা, 

নো শক্যক্চেনিয়েভ্যো ভবগুণজনিতা জ্তবো মাং তুনস্তি ॥ 
ভগবান্ শক্করাচায সংসারছ্ঃখসংহারার্থ পরম রমণীয় এই অচ্যুতাষ্টিক- 

স্তোত্র গ্রণয়ন করিয়াছেন । যিনি এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি বিষয়ভোগ- 

বাসনার নিৰৃতি করিয়া অখিল জয়দুখ বিনাশ করিতে পারেন ॥ ৯ 

_ ইতি অদতাষ্টকন্তোত্র সমাপ্ত । 
শেস্প্পপী স্পা 

প্রথমত: কর্ধবন্ধ-নিবঙ্ধন অনেক পাঁপফল ভোগ হইয়াছে, আমি যখন 
. জননী-জঠরে নিবিষ্ট ছিলাম, তখন বিষ্ঠা ও মৃত্রমধ্যে নানারূপ কষ্টভোগ 

করিতে বা এবং মাতার জঠরাগ্রি আমাকে সর্বদা নানাবূপ ব্যথা 
দিক্বাছে; অতএব আমি যে দুঃখ পাইয়াছি, তাহা কে বর্ণন করিতে সমর্থ 

| হই 1? এই সকল ছু:খই আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধের ফল । হে'শডো! 
ছে শষ! হে মহাদেব! আমার যাবতীয় অপরাহ ক্ষমা কর। ১ | 
খন আমার বাল্যাবস্থা ছিল, তখনও'মৃসীম দুঃখ ভোগ করিতে হই- 

টু রাছে, ভৎকাঁলে আমি মলমধ্যে নিপতিত থাঁকিতাম, আমার রক ্ী় মন 
টা পািব্যা ছিল, বন শুনপানে তৃকা জঙ্গি, এ রা 



শৈবীচিস্তাবিহীনং ম্ষ' হদযমহো বাপ 
 সরসতব্যো যেংপরাধ: শিব শিব শিব ভোট; ্রী্থাদেব শো ॥ ৩ । 

বাপ্ধক্যে চেক্দ্িয়াণাং বিনতগতিমতিশ্চাধিদৈবাদি-ভাঁপৈ:, 
পাঁপৈ রোগৈধিয়োগৈত্বনবসিতবপুঃ প্রৌটিহীনং চ দীন | 
মিথ্যামোহাভিলাফৈত্র্ম তি মম মনো! ধূর্ত 
কষন্তুব্যো মেইপরাধ: শিব শিব শিব ভো: মহাদেব শো ॥ ॥ 

৫ 

নানারোগে অীম ক্লেশভোগ করিয়া নিরন্তর হি বাগ্র ছিলাম, কিন্তু 
একবার শঙ্করনাঁম স্মরণ করি নাই । হে শিব, হে শস্তো,'হে মহাদেব! এই 
মকলই আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ ; অতএব আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর॥২॥ 
আমার যৌবন ও প্রৌটাবস্থা উপস্থিত হইলে পঞ্চ ইন্জরিক্ননপ বিষয়-তৃদ্দঙ্গযগণ 

আমার মর্দ্ন্ধিতে দংশন করিত, তাহাতেই.আমার বিবেক বিনষ্ট হই! বায়,. 
তৎকালে নিরস্তর মন বিষয়ভোগ-মত্ত ছিল, “ইতাঁহিতবিবেচনা-শক্ষি ছিল 
না, কেবল ধন, পুত্র ও যুবর্তী-সম্ভোগের আন্বাদকে স্ুখজ্ঞান করিয়া তাহাঁতেই 
জাসক্ত থাকিতাম। আমার চিত্ত শিবচিন্তাশৃন্ত হইয়া ম্লান ও গর্বের বশীভূত ' 
ছিল। এই সকলই আমার অজ্ানকৃত অপরাধের ফল । হে শিব! হে শত্কো[ 
হে মহাঁদেৰ ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর॥ ৩॥ রঃ 

অধুনা বার্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে, ইজি করে ক্রমে শিথিল হইতেছে, ৰ 
গতি, মতি সকলই ক্রমশ; হাস হইতেছে, 'আধিদৈবিক প্রভৃতি তাপে নিরস্তর 
পরিতপব হইতেছি, পাপ, তাপ, রোগ ও এ,বিযোইানিয়ে সর্বদা: আমার দেং 

যো তা অং ক টরিতেছে 7 

হে মঙগাদেব 1. হে শো 1 আমার যাঁর অং (অপর টি 



: নানীতা পন্মমালা সরসি বিকসিতা স্াপৈতবার্থ, | 

 কষস্ব্যো মেহপরাধ:ঃ শিব শিব শিব ভো: শ্রীহাদেব শো ॥ ও॥ 

টং লিগ চদনা্যে কনক্বিরচিতৈঃ পৃজিতং নংপ্রস্থনৈঃ ॥ 

ধৃপৈঃ কপূরিদীপৈর্বর্িবিধরসম্ুতৈরৈব ভক্ষ্যোপহারৈঃ, এ. 

৬ কষততাবযো মেৎপরাধঃ শিব শিব ৪ ভোঃ শ্রীমহাঁদেব শস্তো 111 

আমি বখন কাক ছলাম, রন খা কাধোর অহা বারি সাই: 
সকল কার্য কাযিক পর্িশ্রমসাধ্য মনে করিয়া গ্রতিপদে উপেক্ষা করিয়াছি 
জুতরাং দ্বিজগণের অবশ্ঠ-কর্তব্য ব্রহ্মলাভের ন্থাস্বরূপ জগতের সারতৃ 
ঠবদিক কার্যে আমীর কিসে প্রবৃত্তি হইতে পারে? যখন ধর্ম জানিয়া 
তাহাতে আস্থা করি নাই এবং স্বতি 9 বেদবিহিত কোন কর্ধই করি না? 
তখন আমার শ্ববগ, মনন বা নিদিধ্যাসন কিছুই হইতে পারে না; অতএ 
হেশিব হে মহাদেব! “হে শো ! আমার অপরাধ'ক্ষমা কর ॥ ৫॥ 
আমি নবি অরে রাতে ্ানাচরণ করিয়া, কখনও কোন অরণ 

আনন কারি নাই আবি তোমায় নিবি পবীপ আহরণ ক ক 
রর হে শস্তো] ছে মহাদেব! আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর 1 
রি ১০ আমি কন, তি করা, একজ করিয়া কো 

1 করি,বাই এবং ষ্প, কপুকে-্রদীপ ও বিখি রসযূ, তম সা কো পা হ্কেশিব! হানে! হে শক্পো ; মা, 



লাক | | 
. যথা চিন্তে নি আদ ঠনৰ দত্রং খিলত্যো, 
“স্ব্যং তে লক্ষসংখ্যৈছতবহবদনে নারপিতং বীজমৈ:। ০ 
এনা তণ্ গাঙ্গতীরে বরতজ্পনিরমৈ কুত্রজাপরর্ন বেদৈং, 
ক্ষতব্যো মেৎপরাধ: শিব শিব শিব ভোঃ প্রীমঘাদের শ্তো ॥ ৮ 
খা হানে সরোজে ্পবমরমরৎুস্তকে মর্গে, 

৷ লিং তেরষবাচাং সকলমভিমতং শঙ্করং নঙ্মরামি, ন্ট 
ম্তব্যো মেংপরাধঃ শিব শিব শিব ভৌ: হলের শো ৯ 
নগ্ো নিঃসলশুদব্থিগুণবিরহিতো ধবস্তমোহান্ধক[রো, 
নাসাগ্রে ন্বতদৃ্িবিরহভবগুণো নৈব দৃষ্ট কদাচিৎ। ২ 
উন্মত্াবস্থয়া ত্বাং বিগতকলিমলং শঙ্করং ন স্মরামি,।. , . 

টি কঙ্ষস্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাঁদের শস্তো ॥ ১৯ ॥ : 

রি হে মহেশ্বর! আমি কখন তোমাকে চিন্তা করিয়া! তোমার প্রীতির 

নিমিত্ত ত্রান্ষণগণকে প্রচুর ধন প্রদান করি নাই, আমি কদাচ লক্ষসংখ্যক 
হোষীক়দ্রব্য তোমার উদ্দেশে বীজমন্ত্র উল্লেখ পূর্বক অগ্নিতে আহত প্রদান 
করি নাই এবং আমি কখনও গঙ্গাতীরে বসিয়া কোন ব্রতাচরপ করি নাই, 
কোনরপ' রুত্রমন্ত্র জপ করি নাই, কোন নিক্পম করি নাঁই, 'অথবা৷ বেদপাঠ 
পূর্বক কোন তপন্তা করি নাই, এই সকলই আমার অজ্ঞানের কার্য । হে. 
শিব (হে মহাঁদেব ! হে শো ! আমার সেই অজানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর ৫০ 
ছে শো ! আঁমি কোন স্থানে অবস্থিত হইয়া আধারাদি বটপক্ছে তো মাকে 
ব্যান করি নাই। তুমি পরর্রন্বদপী ও জ্যোতির্দয়। মন শীস্ত হইলেই ৫ 
স্বরূপ প্রকাশ পার়। আমি কদাচ সেই সম্মার্সে মন সমর্পণ ৮০ টি ম 

-স্লু 

কি নাই এবং ভুমি দে র্কপ্রাণীর দেছে: আত্মর্ূপে নর 'আছ, আমি 
তাহা জানি নাই; হে শিব! হে মহাদেব ! ছে শস্থো 2 রি সকলই আ: 
অ্ানের কারা, অতএব আমার স্তজানকূত অপরাধ ক্ষমা কর ১. ) 

| না (সর্বিষযে অস্ত 
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বির ্ 2 & ত ৮ 
র্ শু 

কার ৬ চিতবৃতিমিলা নস কিং করথতি:॥ ১১ 
সারার প্রাপ্তেন রাজ্যেন কি 

২৫ সপদি রে ত্যাজ্ং মনো দূরতঃ, . 
্বসথারথং গুরুবাক্যতো ভঙ্গ ভজ প্রীপারবতীবরভম্ ॥ ১২ ৃ 
আয়ুন্যাতি পশ্ঠতাং প্রতিদিনং বাতি ক্ষয্ং যৌবনং, 

প্রত্যারাস্তি গতা: পুনর্ন দিবসাঃ কালো জগ্ক্ষক: |. 
লক্্ীস্তোয়তরঙভক্গচপলা বিছ্যচ্চলং জীবিতং, 

টা তম্মাত্বাং শরণাগত: শরখদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা ॥ ১৩। 
তথাপি উন্মত্ত অবস্থায় আমি তোমাকে চিন্তা করি লাই. হেলি হেশিব! হেক্হাঁ- 
দেব ! হে শস্তো ! এই সকলই আমার অজ্ঞানের কার্য অতএব আমার এই 

 'অজঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ১০ ॥ 

, ধাহার মৌলিপ্রদেশ চন্্রকিরণে প্রদীপ্ত আছে, ধিনি কামদেবকে ভক্ব্বীভৃত 
করিরাছেন, হনি স্বীয় মনকে গলগাকে ধারণ করিকবাছেন ধিনি সকলের মঙ্গল- 
সাধন করেন, যিনি সর্পন্ধারা কে ও কর্ণে ভূষণ পরিধান করিয়াছেন, ধাহাঁর 
নক্কন হইতে অগ্মি উৎপন্ন হইয়াছে, ধিনি গজচর্খ দ্বারা সুন্দর অঙ্গ আবরণ 
করিয়াছেন, যিনি ত্রিভৃবনের পারভৃত, মোক্ষলাতের নিমিত্ত সেই হরে: চিত্ত- 
হি অপর কর, অন্য কণ্যে প্রয়োজন কি? ১১। 
: এই অতুল ধন দ্বারা কোন ফল হইবে না,হস্ী ও ঘোটকে ৫ প্রয়োজন নাই, রাঁজ্যলাভ করিক্লা কি উপকার হইবে? অথবা ডিন 
ছারা রিল ইন এই দেহ বা গৃহ .কোন পারমার্িক লনা ককিছে না। এই ধনাদি ক্ষ অল্পকালে জা 
লে ই ইস নেক 



এ 
ৃ পদে দব শস্ভো ॥১৪। 

া্ুরাউটক। 

 মহাঁষোগপীঠে তটে ভীমরথ্যা, বরং পুণুরীকায় দাতুং মুনীন্দ্ৈঃ। 
সমাগত্য তিষ্ঠস্তমানন্কন্দং পরক্রদ্মলিঙ্গং ভজে পাওুরম্ ॥ ১॥ 
.তড়িতাসসং নীলমেঘাবভাসং, রমামন্দিরং সুন্দরং চিত্প্রকাশম। . 

বরস্বিষ্টকায়াং সমন্তত্তপাঁদং, পরক্রক্মলিঙগং ভজে পাঁওুরজম্ ॥ ২ ॥ 

এই জীবন বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল। অতএব হে শরণাগতপাঁলক ! আমি তোমার . 

শরণাগত হইলাম, এক্ষণে তুমি আমাঁকে রক্ষা কর ॥ ১৩॥ 

ছে শস্তে। | হে মহাদেব! আমার হ্তরূত,পাদকৃত,বাক্যকৃত,শরীররুত,কর্ম- 
কত,শ্রবণকৃত,নয্বনকৃত ও মানসিক যে.যে অপরাধ আছে'এবং আমি বিহিত ও 
িহিত হাহা কিছ করিযাছি,হে করশাসাগর! সেই সকল অপরাধ ্ষমা কর ৃ 
হে শস্ভো ! হে মহাদেব ! তোমার জয় হউক ॥ ১৪ ॥ ৃ 

ধাহার গাত্র ভক্মান্থলেপনে শ্বেতবর্ণ, হান্ত শবেতবপ, হস্তে” েতবরণ ১ 

লে তবেই শে পাপ না গান করন 

[পুগতরীক ভীমরথী নদীতটে মহাঁযোগপীঠে ভগবান্-বিফু্প উপাসনা করিয় 
ছিলেন,নারায়ণ পচ হারাতে হানে নাবিভূ্ঠিইযা পারদ 

ব পিষে পা পসপুল, ভাবল, ধাহার টা সার: 
না ০ ণ--১৮ 
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নো ং মামকানাত, নিত: করাভ্যাং ধৃতো বেন ভন্মাৎ। 
 বিধাতুক্ৰর্সত্যৈ ধুতো নাভিকোষঠ নিচ জজারাউনা। 
স্কুরৎকৌস্ভালক্কতং ক$দেশে, প্রিয়! জুষ্টকেমুরকং রী 
শিবং শাস্তমীভ্যং বরং লৌকপালং, পরব লিং অর । ,। 

শরজবিস্বাননং চারুহাসং, লসংকুগুলাক্রান্তগওহলায"” 
জবারাগবিস্বাধরং কঞ্জনেত্রং, পরব্রদ্মলিঙ্গং ভে পা ওুরঙ্ষম্ ॥৫। 
কিরীটোজ্দলৎসর্কদিকৃপ্রাস্তভাগং, স্থরৈরর্চিতং দিব্যরত্ৈরন্ধ্যৈঃ। 

বিতদাকুতিং বাল্যাবতগং পরত্রদ্ষলিঙ্গং ভজে পাত্র্ম্॥ ৬॥. 

নীলবর্ণ, নি লয় আবাসন্থান, ধাহার তি সুন্দর, হীরা 
করিলে জ্ঞানের উদয় হয়,যিনি সকলের শ্রেষ্,ধিনি ইষ্টকোপরি পাদবিন্তাস করিয়া 
বিদ্তমান আছেন, সেই পরব্র্গলিঙ্গ পাঁওুরজনামক নারায়ণকে ভজনা করি 1২1 

ধিনি একমাত্র ভবসাগরের প্রমাণ অর্থাৎ ত্রাণকর্তা,ষখন প্রলয়পয়োধিজলে 
অনন্ত ব্রন্ধাণড নিমগ্ন হইয়াছিল, তখন ধিনি করহয় দ্বারা আমাদিগের নিত 
(আধারভূঙা পৃথিবীকে) ধারণ করিয়াছিলেন,যিনি ব্রন্মার বসতির নিমিত্ত নাভি- 
“কোষ ধারণ করিয়াছেন (প্রলয়কালে আপন নাঁভিদেশে ব্রন্ধাকে মাশ্রয় 
দিয়াছিলেন ), সেব্মীীর বঙ্গ লিঙ্গুপ। ঠরজগনামক নাঁরায়ণকে ভজন! করি ॥ ৩॥ 
সাহার কণ্ঠদেশে সমুজ্জল কৌন্ততমণি অলঙ্কাররূপে শোভা পাঁইতেছে, লক্ষী 
টাটা চিত ধিনি লক্ষ্মীর আবাঁসস্থানিম্বূপ, ঘিনি 

সর্বিলপ্রদ, যিনি সর্কারা শাস্তিপরায়ণ, যিনি সকলের আরাধ্য, যিনি সকলের 
শ্রেষ্ট, যিনি সকল লোক পালছ্দ করেন,সেই!পর্রক্মলিঙ্গ পাঁও্রক্গনীমক নারাঁয়- 
একে ভজনা করি ॥ ৪॥ ৮ 

_ বাহার বদন শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় অতিশয় শেোঁভমাঁন, 2 অতি. 

মনোহর হন্ত প্রকাশ পার, ধাহার গণস্থলে কুগুল বিলসিত রহিয়াছে, ধাহার 
অধর জবা-পুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণে রঞ্জিত, ধাহাঁর নয়নযুগল পদ্মের সায় 
সুশোভিত, ॥ সেই পরর্রক্ষলিজ পাওুরঙ্গনীমক নারায়ণকে ভজনা করি 1৫1 
. খাহার মোলিহ কিরীটের উদ্জল প্রভার সমস্ত দিগন্ত আলোকিত হ্ই- 



১৩১ 
নি বেগুন রস রত সং লীলয়া গোঁপবেশং দধানম্। 
পবাং বৃদ্বকাননরং, টারুহাসং, পুররক্ষলিঙ্গং ভজে পাঁও্রজম্ ॥ ৭॥ 
'অজঙ) ্িনি-প্রাণস্ীবনং তং, পরন্ধাম কৈবল্যমেকং তুরীয়ম্। 
নং প্রীপন্নার্তিহং দেবদেবং, পরুক্রহ্ষলিঙ্গং ভজে পাওুরজম্ ॥ ৮॥ 

বং পাঁ্ুরন্ত বৈ পুণ্যদং,যে,ঞ্পঠত্তেকচিতেন ভক্ত চ নিতাম্। | 
শিধিং তেপি তীত্বাস্তকালে, হরেরালরং শাশ্বতং প্রাপ্পুবস্তি ।8 

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকা চারধয-্রীম্ছস্করা চাধ্যবিরচিতং 
শ্ীপাওুরজাষ্টকন্তোত্রম ॥ 

নারায়ণত্োত্র ৷ 
সম্টিি টেট 

্  শ্রীগণেশায় নমঃ 

করুণাপারাধারা বরুণালয়গস্ভীর! | নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে । 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১॥ | ও 

 ধিনি জগতের অত্ধিতীয় অধীশ্বর,যিনি সর্বদা বেুবাদন করিয়া বিচরণ করেন, 
ধিনি সকলের দুণ্্রাপ্য ও অন্তহীন, যিনি স্বয়ং লীলা প্রকাঁশ করিয়া গোঁপবেশ 

ধারণ করিয়াছেন, যিনি পোবৎসগণের আনন্দবর্ধন করেন, সেই সুচারু হাস্- 
বদন পরক্রহ্মলিঙ্গ পাঁওুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৭॥ 

মিনি অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, যিনি রুল্সিণীর 'প্রাণসঞ্জীবক, ধিনি পরম ধাম 

অর্থাৎ একবারমাত্র ধাহাতে লীন হইলে তাঁহা হইতে আর পতন-হয় না, যিনি 
কৈবল্য প্রদান করেন, যিনি অদ্বিতীয় পরত্রন্ধ, যিনি জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুর্ধৃপ্তি এই 

অবস্থা-ত্রিতয়ের অতীত,যিনি প্রসন্ন হইলে শরণাগত ব্যক্তির সকল ক্লেশ নিবারিত 
হইয়া যার,সেই দেবদেক পরমবিষ্গপাঁত্র্নামক নারায়ণকে ভজন করি ॥৮৷ 

ধাহারা প্রতিদিন নিয়তচিত্ত হইয়া ভক্তিপূর্ববক মহাপুণ্যপ্রদ পাত্রঙগনামক 

নারায়ণের স্তব পাঠ করেন, তীঁহারা অস্তকাঁলে এই ভবসাগর হইতে পরিত্রাণ 
পাই পরমধাম বিফুলোকে গমন করিতে পারেন॥ ৯॥ 

ইতি পাতুরঙ্তব সম্পূর্ণ 

 হেনারারণ! 'ভোমার করুণা বরুণালয় সাগরের য় অতীব বরভীর, 

কেছ তৌকীর ইয়তা করিতে পারে না। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! 
ছে হরে! হে নারারণ! হে গোগাদ। হে হরে ভুমি নরুক হও ॥ ৪১. 



1 নারায়ণ, নার অর লা রে 

টি _নারাক়ণ নারায়ণ অন্ধ গোপাল হরে 1২ | ৃ 

| ট১১৮১৮88 নারায়ণ নাগাদ বি হবে 
8 নারারণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৩৫: 

পরিালা কলাপনিানা নারারণ নারারণ জর গোপাল হরে । 
০ নারায়ণ নারারণ জয় গোপাল হরে ॥ ৪॥ 
কানা গাছ বশা। নাক্ারণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে । 

এ নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হযে । ৫1 
পিক কল কর্কুলতিলকা | নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

| না  নাঝুণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৬। | 
পীগানবিনোদ বেদস্বতভূপাদী। নারায়ণ, নারায়ণ দর গোবিন্দ হরে 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৭ ॥ . | 

রা 
কলিকালের সকল পাঁপ বিনাশ ক্র হে নারারণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল ।, 
রিবা র্ 

. ছে নারারণ! তৃষিহুনাতীরে বিহার করিকা থাক, ভুমি কৌসতমনি বারা 
টে হা পরিধান রা হে নারায়ণ ! হে গোবিন্দ! হে গোঁপাল! হে 
ছার তোমার জয় হউক ॥ ৩। চা 

নাহয় ভুনা বন পরিবান কিবা কি গুণের বদ 

করি থাক! হে নীরারণ ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! 

পাখীর জর হউক 11৪1 ২. ৯ . 
নে ছে নারারণ | তুমি নোহর গুঞাহারা টনি ধারণ কর,' দা /আপন 
না ক়্া মৌ যাযবেশ রণ! হারার হে গোবিন! হে গোপাল 

| তে ঘা জয় হউক ॥ ৫॥ ৃ | 

১৫১2 ৮ নারারণ। 1 তুমি রাঁধিকার অধরমধুর রস এবং চজবণীপণেষ ভিশ- 

রি কোযার জর হউক 7৬ 0 চি রঃ 2 
| ৮০ -5ছে নারারণ! দি ফোুযান পর্বক আমোদ, জা খাও কে সকল 

ভোমারই চরণের শব করিযাছে। হে নারায়ণ ! হে গোবিন্দ ! হে গোপাল! 
হত [তোমার জয় হউক) ৭ ক... 



রি নাটক ক্রীড়া নারারণ নারায়ণ বি ঘরে 
নর _শীায়ণ নানার জয় গোপাল হরে ॥ ৮. 

কা বাকা নারায়ণ নারাকণ জর গাইল সুরে। 

| ক গোঁপাল হরে ॥ ৯॥.. | 

* মরার নারায়ণ জয় গৌপাল হরে 8:১% ৪. 

করজ ৎ সহ করপালয মামু না্াণ নার গোষি হে 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১১ ॥.. সা 

সের তি রোজা লা 

| নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১২ ॥ | 

হাটনিভলতাগর অভয়ং কুরু মে মাধব । নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ লারায়ণ জয় গোপাল হবে ॥ ১৩॥ 

হেলারারণ তুমি ময়ূরপুচ্ছ হারা আপন চূড়া সুশোভিত করিয়াছ, নট 
নটিকাচ্ছলে সর্পন্ধার| ক্রীড়া করিয়া থাক। হে নাবান্বণ হে গবি। 

হে গোপাল! হে হরে ! তোমার জয় হউক ॥৮॥ 

হে নারায়ণ! তুমি সরোবরের পদ্ম সকল আনিয়া আপন “অঙ্গে তৃযগ 
পরিধান কর, তুমি রাধা ও রুক্সিণীর সহিত ছ্সর্ধদা ক্রীড়া করিয়া থাক । - 

'হেনীরায়ণ ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল ! হে হরে ! তোমার জন্ব হউক $৯॥. 

হে নারারণ ! তোমার নয়নঘয় পল্মদলের ন্যায় মনোহর,তুমি এই বন্ডের 

উৎপত্তির মৃলসত্র | হে নারায়ণ ! হেগোবিন্দ! কেগোপাল! নে. হরে, 

'ভোমার জয় হউক ॥ ১০ 7) ধু 

হে নারারণ ! তুমি এই পাপর্প তাঁমসী রাত্রিকে ী এই বিধবপমাঙ্জা- 

গ্রপঞ্চকে সংহাঁর কর। হেফ্করুণাময় ! আর্মাকে উদ্ধার কর। হে নারায়ণ! 

হে গোবিনব! হে গোপাল! হে হয়ে! তোমায় পর হউক | ১১৪ 35 

ছে নারারণ! তুমি অধাস্থ্র ও বকান্ুননকে বিনাশ করিযাছ। হে কেশব ! 

কলার ছক হের রে হারার র!হে নারারণ ১ | 

স্ব রা বন পরান পি ধাক। 

মামুকে অভয়দাদি কর, হে. নারায়ণ! ছে গোবিষ্! 
হ র্ টি ঃ তীষাঃ অর হউক ॥ ১৩. 7 7 

॥ 



| নারারণ নারাহণ অয গোপাল হরে $১৪।. মানি 
পা গোপীমানসহরণা । নারায়ণ নারারণ জর গোবিল হরে | 

_.. নারারণ নারাঁরণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৫ ॥ 

রতীরবিহারা ল্জনখবিমন্দারা! নারারণ নারারণ জয় গোবিন্দ হরে। 
নারায়ণ নারারণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৬। 

বাজ বিবার নারায়ণ নারারণ জয় গোবিন্দ হয়ে । 
| নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৭ ॥ 

ধ্বজবদ্রান্কুশপাদ। ধরণীনুতসহমোদা । নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হবে ॥ ১৮॥ . 

জনকন্ুতাগ্রতিপালা জয় জয় সংস্তিলীলা। নারায়ণ নারান্পণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোঁপাল হরে ॥ ১৯ 

হে নারায়ণ! তুমি রাঁজা দশরথের কুমাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলে এবং 
ভূমি দানবকুল সংহার করিয়াছ ! হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! 
হে হরে ! তোমার জয় হউক ॥ ১৪.॥ | 

হে নারায়ণ ! তুমি গোবর্ধন-গিরি ধারণ করিষাছিলে এবং গোপীগাণের চিত্ত 

৮০০০০ 
জয় হউক ॥১৫॥ . 

- হেনারায়ণ ! তুমি সরধুনীর তীরে বিহার করিয়া সঙ্জন খষিকে রুপ! 
করিয়াছিলে। হেনারারণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! 
ভোমার জয় হউক ॥ ১৬ ॥ 

রি হে নারারণ। তুমি বিশ্বামিত্ ক্ধির হজ রক্ষা করিয়া ছিলে, বিবিধ দেবা- 
সুর কেবল তোমারই চরিত্রের অবভাসক | হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! 

হে'গোপাষ 1 হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ১৭॥ 

“হে.নারারণ! তোমার চরণে ধবজ, বন্ধ ও অস্কুশ-চিহ্ন চিত রহ 

ছি বরা শীতার লহিত আমোদ করি! খাক। হে বায়ারণ! 
রি র এস, তোমার জয় হউক ॥ ১৮ | 

নারার? ধিক সযাকে গ্রিন .করযাছ। এই 



দশরখবাগ ধ্তিভারা হগকবনসঙ্চারা। নারারণ ॥ নারারণ জয় কিরন হে ৃ 
০ দু নারায়ণ নারায়ণ জয়.গোপাল হরে ॥ ২*॥ | 

ুিকচাপুরসংহাঁরা মুনিমানিসবিহারা.।, নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

| নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২১ ॥ 

বালীনিগ্রহ্শৌধযা বরনত্রীবহিতাধ্যা। নারারণ নারায়ণ অয় গোব্নি হরে। 
নারারণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২২॥ 

সাং মরলীকর বীবর পালয় পালয় ধর । নারায়ণ নারারণ জর গোবিন হরে | 

_ মারায়ণ নারায়ণ জয় গোঁপাল হরে ॥ ২৩ ॥ 

জলনিধিবন্ধনধীরা রাঁবণকণ্বিদারা । নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।, 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোঁপাঁল হরে ॥ ২৪॥ .. 

তালীবনদলনাট্যা নটগুণবিবিধধনাঢ্যা | নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোঁপাল হরে ॥ ২৫॥ ' 

হে নারায়ণ ! তুমি দশরথের বাক্যে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিয়াছ। হে 
নারায়ণ! হে গোপাল ! হে হরে ! হে গোবিন্দ! তোমার জয় হউক ॥ ২০ 

হে নারায়ণ! তুমি মুষ্টিক ও চাথুর প্রভৃতি দৈত্য বিনাশ করিক্নাছ এবং 

তুমিই মনিগণের মনে বিহার কর । হোনারায়ণ ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! 

হে হরে ! তোমার জয় হউক ॥ ২১ ॥ 

ছে নারায়ণ! তূমিবালিকে বিনাশ করিয়া অপরিমিত বীর্য প্রকাশ করিরাছ 

এবং অদ্গুণসম্পন্ন নুগ্রীবের অনেক হিতকাধ্ধয সাধন করিয়াছ। হে নারারণ | 

হে গোবিন্দ ! হে গোপাল ! হে হরে ! তোমার জয় হউক ২২॥ 

হে নারায়ণ | তুমি ভবসাগরের একমাত্র কর্ণধার, আমাকে পরিত্রাণ 

কর। হেত্রীধর। আমাকে রক্ষা কর। হে নারায়ণ ! হে গোপান! 

হে হরে! হে গোবিন্দ! তোমার জয় হউক ॥ ২৩॥ 1. | 

হে নারারণ! তুমি সাগরে সেতুবন্ধন করিয়া ল্কাতে গমনপূর্ক রাবণের 

কণ্ঠ বিদারণ করিরাছিলে। হে নারায়ণ! দায়ান হে গোপান! 

হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ২৪॥ | 

বাম মি সবক হক বিনাশ কি নী 

রূপে বিবিধ বৃত্য.করিয়াছিলে। ছে নারারণ! বহলারারি হে রি! 

হে গোবিনন! তোমার জয় হউক ॥ ২৫॥ ্ 



দা শান নার গোপাল হযে ২৬ রি 
এ 

বা নারায়ণ নারারণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৭৪ ি নি বি তক্তান্গগ্রহতৎপর: । নারার? নারায়ণ জর গোবিন্দ হরে রি . নারায়ণ নায়ায়ণ জয় গোপাল হরে ২৮॥ ৪ অই ++ 

নর  ইনগযগানবিনোদা রক্ষন্বতপ্রহাঁদা। নারায়ণ নারার়ণ চা গো টি 0. নাক্কায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে 1২৯ ॥ '  ভাকরতিষতিবরশঙ্কর নামাম্ৃতমখিলাস্তর । নারাঁরণ নারায়ণ জয় গোঁবিন্দ হবে 
_ নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাঁল হরে ।৩০॥ 
ইতি মরাচা্াবিরচিত নারায়ণস্তোত্রম্॥ 

০৯৯, সর পা আস, _২. 8 
শশী 

হে নারায়ণ! রিনার তোমার পুজা করিক্াছিল, তুমি তাহার 
প্রতি করাপূর্ণ নয়নে অবলোকন করিয়াছিলে। হে নারায়ণ ! হে গোবিন্দ! 

| 8 হে হরে! তোমার জয় হউক ॥.২৬| 
ছে নায়ায়ণ ! তুমি সীতার সাদরকঠ$হারম্বরপ, তুমি অযোধ্যানগরবিহারী | 

হে নারারণ ! হে গোবিন্দ ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥২৭॥, 
হে নারাক়ণ ! তুমি আপন করে অচল ধারণ করিয়া উক্তগণের প্রতি 
বিশেষ অন্থকম্পা প্রদর্শন করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে মিড হে 
গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ২৮॥ 
রি হে নারায়ণ ! তুমি নিগম গান করিয়া বিনোধনতৎগর ছি, মি ক্ষ 

্ তন। গকে প্রহার করিয়াছ। । হে নারায়ণ | হে গোবিন্দ! হে গোপাল | 
কিযে! তোমার জয় হউক ॥ ২৯। ৃ বিন 
০ এ হেনারায়ণ । "তুমি ভারতি প্রভৃতি বতিগণের পা বা 

শে হেরে! নে রা ভিজ ক, ৩০ রি ২ 



ক জীগণেশীয় নমঃ । | 

লী গে 

নয পো দোকেশো মম তব চস এ ॥১৭ 

যতঃ সর্ব জাতং/বিয়দনিলমুখ্যং জগদিদংত .. 
স্থিতৌ মিঃশেষং যোইবতি নিজন্ুখাংশেন মধুহা | । 

লয়ে সর্ধং স্বশ্মিন হরতি কলয়! যস্ত সবিভূঃ,. 1. 

শরণ্যো লৌকেশে'মম ভবতু কৃষ্কোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ২ 

অন্নায়ম্যাঁদৌ ধমনিয়মমুখ্যঃ স্বুকরণৈ- 

নির্ুধ্যেদং চিত্তং হৃদি বিলয়মানীয় সকলস্। 

বর্মীভ্যং পশ্থাস্তি প্রবরমতয়ো মাঁয়িনমসৌ, 

শরণ্যো লোকেশো! মম ভবতু রুষ্োহক্ষিবিষয়: ॥৩। 

রিনি ডি বেরপ্রতিপানঘ, যে বিষ সর্বদা লক কর্তৃক 

আলিঙ্কিত আছেন,বিনি বুদ্ধির সাক্ষী অর্থাৎ সকলের অস্তর্যামী, যিনি অন্ুরগণের” 

স্তা,ধাহীর নয়ন.পদ্মদলের ন্যায় শোভমান,যিনি শঙ্ঘ,. চক্র 'ও গদাঁধারী, ধিনি 
বিমল্গ বনমালা ধারণ করেন, ধাহার উজ্দ্ল দীস্তি কখনও তিরোহিত হয় না, 
ধিনি সকলের শরণ্য, ও ত্রিতৃবনের ঈশ্বর,সেই কৃষ্ণ আমার নরনগোচর হউন ॥১। 

হাহা হইতে প্রধানতঃ আকাশ ও অনিলাত্মক সমগ্র জগৎ উৎ্পর হইয়াছে, 
নি নিজখংপ ছারা ৭ অন্ত ্দ্ধাও পালন ব তের ছেন , ছিনি মমতাকে | 

াডে ক বিলীন করেন, পিস গা রন 

পতি নি এ চনে পাদ নি, টি লিন 

ইহ নিরোধ রত ফাে চিত বিন টা. এ যে জ্িলোরপুজ্য মাম 

4825০ 



দিল কে 

শরপ্যোগলোকেশো মম ভবতু রৃষোহক্ষিবিষরঃ ॥ ৪ ॥ 
মহেঙ্জাদির্দেবো জয়তি দিতিজান্ হস্ত বলতো, 
ন কত্ত স্বাতন্ত্যংকচিদপি কৃতৌ যংরূতিমৃতে । 
'কবিদ্ধাদেরগবং পরিহরতি যোংসৌ বিজয়িনঃ, 
ঈূরশ্যো লোকেশো মম ভবডু কৃকোহক্ষিবিষ:৪.৫1 
পন বরজতিপণ্ুতাং শৃকরমূখাৎ, 

যন্ত জ্ঞানং জনিমৃতিভয়ং াতি জনতা | 

যন স্থত্যা কমিশতজনিং বাতি স বিভুঃ, 
টনিক 
নরাতস্কোত্বস্ক: শরণশরণো। ভ্রারন্তিহরণো, 

_ বনক্টামো রামো বরজশিশুবযন্তোইর্জুনসখ: | 
নারায়ণ পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া সমন্ত মহীমণ্ুল নিয়মিত করিয়াছেন, 

কিন্তু পৃথিবী তাহাকে জানেন] খ্খগাদিবেদচতুষ্য় ধাহাঁর মাহাত্য্য কীর্তন করে, 
বিনি জগতে অদ্ধিতীয় অধীশ্বর বলিয়া কথিত আছেন, ধিনি অমল অর্থাৎ সর্ব 
প্রকার বিকারশূন্ত, ধিনি সকলের নিয়ন্তা, মুনিগণ, দেবগণ ও রীজগণ ধীভাঁকে 
নিক্লত ধ্যাঁন করেন, ধিনি সকলের মোক্ষদাঁতা, যিনি সকলের আশ্রয়, সেই 
জিলোকপতি ভগবান্ বিষ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৪৪. 

ধাঁহার বলের সাহায্যে মহেন্্রাদি দেবগণ দাঁনবদিগকে জয় করিয়াছেন, 
থা যাজিেকে কন কালও ফোন কার কাহার ্বাতঙ্্য নাই, 
হাহার শক্কিসাহাষ্য ভিন্ন জগতে কেহ কোন কার্থাই স্বাধীনভাবেম্পন্ককরিতে 
সক্ষম হন না, যিনি দিখ্িজয়ী পপ্ডিতবর্গের কবিস্বাদিগর্ব হরণ করেন, খিনি 
পের আর $ বিডুবদের ই, সেই বিু আমার নয়নগোঁচর হউন ॥'1 
-.. হাহা ধ্যান না করিলে সকল লোক জঘন্ত পশুত্ব প্রাপ্ত হয়,মীহাঁর জান 

2১ ছার বত হইয়া থাকে, সাহা স্মরণ 

. নি নরগণের ভীতি হরণ কয় আগবেরও আশরয়ধিনি জগতের 



%৯ 

শরণ্যো লৌকেশো মম ভবতু রুফোইক্ষিবিষঃ ॥ ৭ ॥ 
_. ষর্দা ধর্শমানির্ভবতি জগতাং ক্ষোভকরনী, 

_ তদা লোকত্বামী প্রকটিতবপুঃ সেতুরগজ: | . 
'সতাং ধাতা স্বচ্ছো' নিগমগ্ুণগীতো ব্রজপতিঃ, 

_ শরণ্যো লৌকেশো মম ভবতু কষোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৮ 

ইতি হরিরখিলাত্মারাধিতঃ শঙ্করেণ, | ৃ 
.. শ্রুভিবিশদপ্তণোহিসৌ মাতৃমোক্ষার্থমাস্তঃ | 
তিবরনিকটে শ্রীযুক্ত আবির্বভৃব, 
স্বগুণবৃত উদ্দারঃ শব্ধচক্রাজহত্যঃ ॥ ৯॥ 

ইতি শ্রীমচ্ছস্করা চার্ধ্যবিরচিতং কৃষ্ণাষ্টকম্॥ 

্রান্তি হরণ করেন, ধিনি নবঘনের ক্তার শ্টামকলেবর, ধিনি রামরূপে অবতীর্ণ 

হইয়াছিলেন, ধিনি ব্রজবালকদিগের বয়স্য, ধিনি অর্জুনের সখা, ধিনি 
নিজে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ ধিনি সকলের জনক, যিনি সমাচারীদিগকে 

বথোচিত সুথপ্র্দান করিয়া থাকেন, ধিনি সকলের আশ্রয় ও ত্রিলোকের 

ঈশ্বর, সেই বিষ আমার নয়নগোট হউল ॥ ৭ ॥ 
বখন যখন এই ক্রন্ষাগুমণ্ডলে ধর্মবিপ্রৰ উপস্থিত হইয়া জগৎকে বিজ্রস্ত 

করিয়াছে, তখনই বিনি সর্বলোকের স্বামীরূপে আবিভূ্তি হইয়া! ধর্মাতক- 
দিগের বিনাশসাধন পূর্বক শাস্তিস্থাপন করিক্াছেন,যিনি এই জগতে সংপদার্থ- 
মানের বিধানকর্তা,বিনি সর্করবিকারশৃন্ঠ, নিগমাঁদি শান্তর বাহার গুণগান বর্ণিত, 
আছে, সকলের আশ্রয়, ্বিলোকেশ্বর সেই বিষু। আমার নয়নগোঁচর হউন ॥৮ 
. পরিত্রাজকবর ক্রীশঙবরাচার্ধ্য মাতার মোক্ষের নিমিত্ত উক্ত প্রকারে হরির' 
রাধনা করিরাছিলেন। ত্র শরঁতিসকল ধাহার বিশদগুণ কীর্তন করি- 

দূত জগতের পা খ্  শহ্ধ-চক্র-গদা- পদ্মহত্ত: 
বি রি এ শি বক হইলেন॥ ৯, টা 

চিযাাগাদ 



্রীগণেশীয় নম: ও 

অত, কেশরং রামং নারায়ণ, কৃষ্ণং, দামোদরং হরিমূ। রা 
ধর মাধবং গোপিকাবল্লতং ভাঁনকীনায়কং রামচন্ত্রং ভজে ॥ ১ 

জচ্যু্, কেশবং সত্যভামাঁধবং মাধবং শ্ীধরং রাবিকারাধি্ক 
ইন্দিরায়দদিরং চেতসা সুদরং দেবকীনননন্দনং সন্দধে ॥ ২। 

বিফবেজিফবে শঙ্থিনে চক্রিণে রুকিনীরাগিণে জানকীজানয়ে। 
ববীব্ভার়া্চিতায়াত্মনে কংসবিধ্বংসিনে বংশিনে তে নম: ॥ ৩॥, 

কষ গোবিন্দ হে রাম নারায়ণ শ্রীপতে বানুদেবাজিত প্রীনিধে। 

অচ্যুতানত্ত হে মাধবাঁধোক্ষজ হ্ারকানায়ক দ্রৌপদীরক্ষক ॥ ৪ । 
_ ব্বাক্ষলক্ষোভিত: সীতয়া শোঁভিতো দণডকারণ্যতপুপ্যতাকারণম্ | 

_ লক্মণেনাহিতো বানরৈ: সেবিতোইগ্তাসম্পূজিতো রাঘব; পাতু মাম্!৫। 
৮ শী ীপিশিশীশি পপাপাগপাশাাশাপাশাাশীকশীশৃীশিপীশীসপীপিপাপীিশিি স্বাকস +৮৮৭ তি তিশা 

 ফিনি জচ্যুত, কেশব, রাম, নারায়ণ, কৃ, দামোদর, বাসুদেব, হকি, ধর, 
মাধব, গোঁপিকাবল্পভ, জানকীনায়ক এবং টি হাত ভিডি 
হন, সেই নাঁরায়ণকে ভজনা করি। ১ 
 ধিনি অচ্যুত ও কেশব নামে অভিহিত হন, িনি ভিজ এ 

কার আরাধিত, নি লক্ীর আবাসস্থান, দেবকীননন, সকলের আনন- 

৮ শঙ্খধারী ও চক্রহত্ত, যিনি রুক্ষিণীতে অহ্ুরক্ত আছেন, 
ধিনি জানকীর, প্রিয্পতি,ষিনি গোপীগণের প্রাধবন্নভ,িনি ব্রিজগতের অষ্িত, 

| ] য়্পী, |  কংসধ্বংদকারী ও বংশীবাদনতৎপর, তাহাকে নমস্কার করি ॥ ৩। 
ৃ . হেকষণ, হে গোবিন্দ, :হে রাম, হে নারায়ণ, হে প্রীগতে, হে হাল্ুদেব, 
কি েহ্রীনিবাস, হে'অচ্যুত, হে অনন্ত, হে মাঁধব, ছে অধোক্ষজ, হে 
হা রকানাখ, হে বৌ তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি 1 

দৃশ্য পবিত্র কাজাহি কা ্ ণ্ি মিলিত টা 
ক্গ রিলে বানরগণ তাহার সেবা করে এবং অগস্ত্য মুনি তঁহাকে 
অত ছলে, নে রঘুকুলভিলক নারায়ণ আমাকে, রঙ্গা করুন। ৫॥ | 



যাবো: র্ছুদ্বানসং পর বুড়ো? তারি 

বন্ধয়া মালয় শোভিতোরংস্থলং লোহিতাঁজ্বি রং বারিজাক্ষং ভজে॥ ৭ . 
কুষ্চিতৈঃ কুন্তলৈত্র্ণজমানাননং চন্দ্রমৌলিং লসংকুগুলং গণ্ডয়োঃ। 

হারকেয়ুরকং কঙ্কণপ্রোজ্জলং কিক্বিীমঙ্ছলং শ্তামিলস্তংভজে ॥ ৮। 
অচ্যুতনডাষ্টকং যঃ পঠেদিসঈদং প্রেমতঃ প্রত্যহং পুরুষ: সম্প্হম্। 
বৃত্ত; ন্ুন্দরং কর্ত বিশ্বস্তরং তনত ব্ঠো হরির্ায়তে স্রমূ॥ ৯॥ 

ইতি ্রীঙ্করাটাধ্যবিরচিতং অচ্যতা্টকম্। 

ধিনি ধেল্কান্থরকে বিনাশ করিয়াছেন,। ফিনি ঘেবীদিগের অনির্টসাধন 
করেন, ধিনি কেশী ও কংসান্দুরকে নিপাত করিয়াছেন, ফিনি সর্বদা! বংশী- 
বাদনে অন্্রক্ত থাকেন, ধিনি পৃতনার প্রতি কোপ করিয়া তাহার প্রাণৰধ 
করিয়াছিলেন, ধিনি বালগৌপালবেশে যমুনাতে খেল! করিতেন, এই নারায়ণ 
আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬1 | 

ধাহার দেহকাস্তি প্রকাশিত বিছ্যুৎপুঞ্জতুল্য সাতিশয় সমৃজ্জল, ধিনি বর্ধ- 
কালীন মেঘের স্তায় প্রগাঁট শ্ামকলেবর দীপ্তান্বর ধিনি বন্-কুন্থমের মালায় 
আপন বক্ষ-স্থল শোভিত করিয়াছিলেন, ধাহার চরণযুগল লোহিতবর্ণ এবং 
নয়নদ্ব়;পল্মদলের ন্যাঁর শোভাবিশিষ্ট, সেই নারা়ণকে ভজনা করি ॥ ৭॥ 
বাহার মুখমণ্ডল কুষ্চিত কুস্তলসমূহে সমধিক সমৃজ্জল হইয়াছে, ধাহার | 

মৌলি-প্রদেশ চন্ত্রলাঞ্ছিত চূড়ামণি দ্বারা শোভমান এবং গগ্ুঘয়ে ুবর্ণকৃণ্তন 
বিরাজমান আছে, বাহার গলদেশে হাঁর, বাহুতে কেয়ূর, করে কম্কণ এবং 
কটিদেশে মনোহর কিছবিগী শোভা পাইতেছে, সেই শ্তামকলেবর গোপাবকে 
ভবন! করি ॥ ৮ 

যে বাতি প্রতিদিন প্রণরসহকারে ভ্তিপূর্ব্বক রি অচ্যতাষ্টকস্তোত্র পাঠ 
কেট একবার আযান বশর হি তাহার বসীতৃত হইয়া থাকেন ৯॥ 

সযতাকমো সপরণ॥ 



ভগবন্ম দিলা! | 
০০৯০ নর রি : 

 শ্রীগণেশার নমঃ। 

সাডেনে কঃ সজলজলদন্তা ফলত, 
সরোজাক্ষ: শশ্বী মুকুটকটকাস্ত্যাভরণবান্ | 

শরজ্রীকানাথপ্রতিমৰদনঃ শ্রীমুরলিকাং, 
বহন্ ধ্যেয়ো গোপীগণপরিবৃত: কুক্কমচিতঃ ॥ ১ ॥ 

পয়োইভোধেম্বীপান্মম হৃদয়মাম্মাহি ভগব- 
ন্মণিত্রাজথকনকবরপীঠং ভজ হরে। 

স্ুচিহ্থৌ তে পাঁদৌ যছুকুলজ নেনেজমি স্ুজলৈ- 
গৃহাণেদং ূ র্বাফলজলবদর্ধ্ং মূররিপো ॥ ২॥ 
ত্বমাচামোপেন্জ ত্রিদশসরিদভ্তোতি শিশির 

ভজম্মেমং পঞ্চাম্বতরচিতমাপ্রাবমঘহন্। 
দ্যনগ্াঃ কালিন্া, অপি কনককুত্তস্থিতমিদং, 
জলং তেন ্ নানং কুরু কুরু কুরুঘাচমনকম্ ॥2৩॥ 

বে কষ অপূর্ণ মেঘে স্তায় শ্তামকলেবর, ধাহার নয়নযুগল পদ্মসদশ, নি 
মুকুট, মাল্য, কেন ও বলয়াদি বিভূষণ ধারণ করিয়াছেন, ধাহাঁর বদন শরৎ 

ৃ কালীন চঙ্্ের স্টায় শোভমান, যিনি মুরলীৰাদনে তৎপর আছেন, সেই গোঁপী- 

গণ পরিবৃত কুদ্ুমাঞ্চিতদেহ হরিকে হৃদয়কমলে ধ্যান করি ॥ ১॥ 

.. হেভগবন্! ক্ষীরোদসাগরের দ্বীপ হইতে আসিয়া আমার হৃদয়রূপ 
-আঁসন আশ্রয় কর। হে হরে! সেই সুখাসনোপরি মণি-খচিত কনকময় পীঠে 
উপবেশন কর। হে যদুক্কুলজ ! তোমার সুচিহ্থিত পাঁদযুগলে যে পান্ঠরূপে 

সুনির্্ল জল প্রদান করিতেছি,তাহা গ্রহণ কর । হে মুরারে ! আমি তোমাকে 

দুর্বল, কল ও জলসমদ্থিত অর্থ্য প্রদান করিতেছি, তাহা গ্রহণ কর ॥ ২। 
টা হেউপেন্ত্র! আমি তোমাকে স্ুুদীতল গন্গাজল আচমনীয়রূপে : প্রদান 

করিতেছি, সেই জল ছারা আচমন কর, হে পাপহারিন্! আমি তোমাকে 
ক্বানার্থ পঞ্চাম়তগ্লাবিত গঙ্গা ও যমুনার জল, শ্র্গান করিলাম, তমি মতগ্রদন্ত 

নেই জল সবার সান কর॥ ৩৪: 



শঙ্করাচাধ্্যের গ্রহমাল।। ৯৯৬. 

০) তড়িছর্ণ বন্ধে ভজ বিজয়কাস্তাদিহরণ, . 
পরল্ারিত্রাত্মুছলমূপবীতং কুরু গলে । 

ললাটে পাটারং মুগমদযুতং ধায় হবে, 
গৃহাপেদং মাল্যং শতদলতুলব্যাঁদিরচিতম্ ॥ 9 ॥ 
ঘশালং ধূপং স্রদ চরণা গ্রেইর্পিতমরে, 
মুখং দীপেনেন্দুপ্রভবরজসা দেবকলয়ে ॥ 

ইমো পারি বাণীপতিস্থতসকর্প ররজসা, 

বিশোধ্যাথে দততং সলিলমিদমীচাম নূহরে ॥ ৫ | 

সদা তৃত্তাক্সং ষড়.সবদখিলব্যঞ্লনযুতং . 

সুবরণীপাত্রে গোস্বৃতচষকষুো স্থিতমিদম্। 
 ষশৌদাস্থনো ত্বংপরমদয়য়াশাঁন সখিভি:, | 

প্রসাদং বাঞ্ত্তিঃ সহ তদন্ু নীরং পিব বিভো ॥ ৬ ॥ 

সচন্ত্রং তাম্লং মুখরুচিকরং ভক্ষয় হরে, 

ফলং স্বাছু প্রীতযা পরিমলবদাস্বাদয় চিরম্। 

হে বলামন্থজ! তুমি অরাতিবর্গকে বিজয় করিয়া অনেক কাস্তা আহরণনু 
করিয্াছ, এখন তোঁমাঁকে তড়িঘবর্ণ বন্ঘধয় প্রদান করিতেছি, তুমি সেই বস্ত্র 

স্বপ্নের এক বস্ত্র পরিধান কর ও অপর বস্ত্র বারা গলে উত্তরীয় ধারণ কর। হে 

হরে ! ললাটে কন্ত,রীমিশ্রিত চন্দন ধারণ কর এবং পদ্ম ও তুলসীনিশ্দিত মালা 

প্রদান করিতেছি, তাহা গ্রহণ কর ॥ ৪ । 

হে সঞ্ধরদাতা ! আমি ত্বদীয় চরণসমীপে দশাঙ্গ-ধৃপ অর্পণ করিতেছি, | 

তোমার মুখসমীপে চন্ত্রপ্রভাসদৃশ দীপ প্রদান করিলাম, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত 

কর, হে ব্রক্ধার্দিবন্দ,আর আমার এই করুদ্ধয় শোধন করিয়া! তোমাকেুকপৃর- 
বাসিত আচমনীয় জল প্রদান করিতেছি, সেই জল বারা! আচমন কর ॥ €॥ 

হে যশোদানন্দন ! আমি গন্যত্বত ও পানপাত্র-সমষিত ব্ণপাত্র স্থাপিত 

করিয়া ষড়.রসসমস্থিত ব্যঞ্রনসহিত অন্ধ প্রদান করিতেছি, তুমি আমার প্রতি 

পরমদয়া প্রকাশ করিয়া" প্রসাদাীকাজ্জী ্রখিগণের সহিত দেই অন্ন ভোজন 

কর। হে বিভো'! আমার অন্প ভোজন করিয়া জল পানি কর ॥ ৬॥ . ৃ 

ছে হরে !আমি মুখরুচিকর সকর্পুর তাম্বুল প্রদান করি তেছি, অন্থকম্পাঁপুর:- 

০০০০০০০০০০০ 



(খিজাতীয়ে: পুতিন, : 
ফুতৈশ্চেমং পুত্পাঁঞ্জলিমজিত তে মৃদ্ধি। নিদধে। 
তব প্রীদক্ষিপ্ক্রমণমঘবিধ্বংসি রচিতং, ্ 
 চতুর্কারং বিক্কো জনিপথগতিশ্রাস্তবিদুষা ॥ ৮॥ 
নমন্কারোহষ্টাঙ: সকলছুরিতধ্বংসনপটুঃ, 

: কৃঘ্বং নৃত্যং গীতং স্ততিরপি রমাকাস্ত ত | 
তৰ প্রীত্যে ভূয়াদহমপি চ দীসম্ভব বিভো, 
কৃতং ছিত্রং পূর্ণং কুরু কুরু নমস্তেতস্ত ভগবন্ ॥ ৯॥ 

সদ সেব্যঃ কৃষ্ণঃ সজলঘননীলঃ: করতলে, 
দধানে। দধ্যকং তদন্ধ নবনীতং মুরলিকাম্ । 
কদাচিৎ কান্তানাং কুচকলস্পত্রালিপ্নচনা- 
অাসক্ক: সি: সহশিশুবিহারং বিরচয়ন্ ॥ ১০ ॥ 

আীতিপর্ সেই ফলাম্থাদন কর। হে লক্ষীসমালিঙ্গিত-কলেবর ! তোঁমার 
_পুঁজাি্ধযর্থ এই কনকমণিসকল 'স্থাপিত করিনা প্রদীপ ছারা আরতি করি- 
(কেছি, আমার এই আরাত্রিক গ্রহণ কর ॥ ৭ ॥ 

, হে অজিত! , আমি তোমার মন্তকে নানাবিধ সৌগস্ক-পরিপূর্ণ ুস্প ও 
নী একজ করিনা পুষ্পাঞ্জলি প্রদাঁন করিলাম | হে বিষ্কো ! আমি জন্ম- 
্বরখের ক্লেশ জানিক্ব! সেই ক্লেশের পরিহারার্থ চাঁরিবার তোমাকে প্রদক্ষিণ 
তি আমার সকল পাপ বিনষ্ট হউক॥ ৮ ॥ | 

.. হেবমানাথ! 'আমি তোমাকে অস্টক্স নমস্কার করিতেছি, আঁমার সকণ 
ছু ছি ধ্বংস হউক এবং আঁমি যে নৃত্যগীত ও স্তব করিতেছি,তাহাতে তোমার 
প্রীতি হউক, ইহাই প্রার্থনা । হে বিভো ! আমি'তোমার দাস হইয়া থাকি, 
আমার সকল পাপ বিনষ্ট কর, হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার করি ॥৯ 
. খিনি প্রথমে করতলে দধ্যর, তৎপর নবনীত, অনন্তর বংশী ধারণ করিয়া- 
আই ইক সহ দি তি 



রিনা আতমিদ, নর | | ্ 
গ্ঈঃ কুব্বাতোধসি প্রাজন্তন্ত কৃষট:. প্রপীদতি ॥ ১১। 

_ ইতি ্রী্রাচা্যবিরচিতং বিরচিতংভ্গবস্ানসপ্জনস। 

হরিন্তুতি | 
_০৩০০০০ 
শ্রীগণেশায় নমঃ । 

নোষ্যে ভক্যা৷ বিষুমনাদিং জগদাদিং যস্সিন্নেতৎ সংস্তিচক্রং রা 
ষস্মিন দৃষ্টে নহ্যতি তৎ সংস্কতিচক্র তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥১॥ 
ষন্যৈকাংশাদিখমশেষং জগদেতৎ, প্রাছুভূর্তং যেন পিনদ্ধং পুনরিশখম্। 

যেন ব্যাপ্তং যেন বিবুদ্ধং সুখছুঃখং, তং সংসারধবাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২. 

সরব্বজ্ঞো যো যশ্চ হি সর্ববঃ সকলো! যোযশ্চানন্দোহনস্তগুণো যো! গুণধামা 1 
যশ্চাব্যক্তো ব্যস্তসমন্তং সদসদ্যস্তং সংসারধবাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩ ॥ 

এই মানসপূজা ভগবান্ ্ ষণিকর্ণীবিষুর ইচ্ছায় উদ্ভৃত। যে প্রাজ্ঞব্যক্তি প্রত্যুষ- 
সময়ে উত্তরূপে বিষ্ণুর মানসপৃজা করে,নারায়ণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হন ।১১। 

ইতি ভগবন্মানসপৃজা সম্পূর্ণ । 

_ ধাহার আদি নাই, যিনি জগতের আদি এবং ভিতাকাি 

সংসারচক্র নিরস্তর এইরূপে ভ্রমণ করিতেছে, যে হরিকে দর্শন করিলে সংসার- 

চক্র বিনাশ পায়, আমি সেই সংসাররূপ অন্ধকাঁরনাশী হরিকে স্তব করি॥ ১% 
_ খই অশেষ জগৎ ধাহার একাংশ হইতে এইরূপ ভাবে প্রাদুভূ্ত হইয়াছে, 

ধিনি এই জগৎকে পুনরায় এইরূপ ভাঁবে বন্ধন করিয়া! রীথিয়াছেন,যিনি অনস্ত 
্ধাণড ব্যাপিয়া আছেন, যিনি জগতের স্ুুখ-ছুঃখ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত অর্থাৎ 

বাহার সান্িধ্যবশতই জীব সুখ-ছুংখাদদি বোধ*করিতে পারে এবং যিনি 

সংসারের অজ্ঞানান্ধকীর"বিনাশ করিয়! থাকেন, সেই হরিকে স্ব করি ॥ ২৪ 

: খিনি সর্বজঞ,বিনি সর্বমযর হইয়াও কলাযুকত অর্থাৎ অংশবিভক্তরূপে প্রতীয় 

মীন হয়েন, ফিনি আননস্বরূপ, ধাঁহার গুণের অস্ত নাই, যিনি সকল গুণের 
আধার, যিনি অবুক্তভাবে সর্বত্র বিদ্যমান আছেন, 'ফিনি অসৎ, সমুদয় পদার্ধ- 
স্বরূপ, ধিনি এই বিশবস্থ পদার্থের পূর্ণসমাষ্ট হইয়া ও.সর্বাগতত্বহেতু অংশে বিভক্ত 
এবং িনি সারের অ়ানয়প অনার বিনাশ করেন,সেই হক কি 

১৯-_২০ 



্থাদস্যৎ নাং প্রি দি সি স্াবনে দি রসিলরিনির . 
জাতৃজানজেযবিহীনোংপি সদাজন্তং সংসারত্বাস্তবিনাশং হরিষীড়ে ॥ ৪ ॥ 

_ আচার্যেভ্ো লববসুনস্মাচ্যুততত্বাই্বৈরাগ্যেণাভ্যাসবলা্ৈৰ দ্রচিস্া। 
. উক্ত্যৈকা গ্রধ্যানপরা বং বিছুরীশৎ, তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৫। 
 শ্রাখানায়ম্যোমিতি চিত্তং হৃদি রুদ্ধা, নান্তৎ স্বত্বা তৎ পুনরতৈৰ বিলোপ্য। 

[. ক্ষীণে চিত্তে তাদৃশিরম্্ীতি বিদূর্যৎ তং সংসারধবাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৬া 

. বং ক্রন্াধ্যং দেবমন্ং পরিপূর্ণং, হ্ৃতস্থং ভক্তৈলভ্যমজং স্ুক্্মতক্যম্ । 

ধ্যাত্বাতস্থং ত্রহ্মবিদে। ষং বিদুরীশং; তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৭॥ 

মাত্রাতীতং স্বাত্মবিকাশাত্মবিবোধং, জ্য়্াতীতং জ্ঞানময়ং ত্বছাপলভ্যম্। 

, ভাবগ্রাহ্ানন্দমনন্তং চ বিদুর্যং, তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৮ ॥ 

এই ব্রদ্ধাণ্ডে ধাহ! ভিন্ন অন্ত কোন পদার্থ বা পরমার্থ আর নাই, ধিনি 

নির্বিবষষ্ষ ও জ্ঞানযয় বলিয়া দৃষ্ঠটমান জগৎ হইতে ভিন্ন, ধিনি জ্ঞাতী, জ্ঞান ও 
জেয়বিহীন হইয়াও সর্বদা জানময় এবং ধিনি এই সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধ- 
কার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে ত্তব করি ॥ ৪ ॥ 

_ আচাধ্যগণের নিকট সুক্ষ অচ্যুততত্ব জানিলে এবং বৈরাগ্য ও অভ্যাসবশত: 
নৃঢ়ভক্তিসহকারে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিলে, ব্রন্মবিদগণ ধাহাকে ঈশ্বর বলিয়া 
জানেন,ষিনি সংসারের অজ্ঞানান্ধকাঁর রিনাশ করেন,সেই হরিকে স্তব করি॥৫। 

প্রাণায়াম করিয়! ও' শব্দ উচ্চারণ করত হৃদয়ে চিত্তনিরোধধুর্ববক অন্ঠস্মরণ 
পরিত্যাগ করিয়। ধীহাতে বিলীন করিলে যখন চিত্তবৃত্তি সকল ক্ষীণ হইয়া 
থাকে, তখন ধাহাকে তেজোময় অহংপদার্থ বলিয়া! জান বাক্স এখং যিনি 
সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হত্িকে স্তব*করি ॥৬। 

ধিনি ব্রদ্বনামে অভিহিত, ধাহা! হইতে অন্ত দেব নাই»ফিনি পরিপূর্ণ, ক্ষ 
ভক্তগণের লভা, 'ধাহার 'জন্ম নাই, সকলের হ্ৃদরস্থ থাকিলেও হাহার অধিঠান 
সহজ্গে উপলব্ধি হয় না, বন্বপ্রদ্গণ ধাহাকে আত্মস্থ করিয়া ধ্যান করত ঈশ্বর 

বলিয়া জানেন, ঘিনি সংসারের অজ্ঞানান্ধকারনাশী, সেই হরিকে স্তব করি ॥৭॥ 
|  ধিনি মার়াতীত অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্রিয়-জগতের অতীত, 

ছিনি সব কাশষান, যিনি আপনিই আপনাকে জানেন, বাহান্ত জের নাই,যিনি 

জানম্্/ধীহাঁকে কেবল ভাবদধারাই গ্রহণ বা স্পর্শ করা যায় ও যিনি আনন্দময়, 
'ঙ্কাহাকে 'ঘোগিগণ, অদ্বিতীয় বলিয়া জানেন এবং ধিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ 
হকের িনাশি কহেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥৮॥ | 



5৪৭ 
য্যদ্বেস্ং বস্ত সতত্বং বিবয়াখ্যং, তত্তদ্ত্রদ্বেবেতি বিদ্িত্বা! তদহং চ। 

ধ্যায়স্ত্যেবং যং.সনকাদ্া মূনয়ো জং তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৯॥ 

বদ্যদেস্ং তত্রদহং নেতি বিহার, স্বাজ্জজ্যোতিজ্ঞনময়ানন্মমবাপ্য । 
তশ্সিননন্বীত্যাত্মবিদো যং বিছুরীশং, তং সংলা রধবাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১*॥ 

হিত্বা হিত্বা দৃশ্যমশেষং সবিকল্পং, মত্থা শিষ্টং ভাদৃশিমাত্রং গগনাভম্। 
ত্যক্ত] দেহং যং প্রবিশস্ত্যচ্যুতভক্তাস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১১। 
সর্ধবত্রান্তে সর্বশরীরী ন চ সর্বঃ, সর্বং বেত্যেবেহ ন ষং বেত্তি চ সর্ববঃ | 

সর্বত্রান্তর্যামিতয়েখং ষময়ন্ যস্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১২॥ 

সর্বং দৃষ্ট1 স্বাত্মনি যুক্ত্যা জগদেতদদৃষ্ট'ত্সানং চৈবমজং সর্ধবজনেষু। 
সর্বাঘ্মৈকোৎস্মীতি বিদুর্ষং জনবতস্থং তং সংসারধবাস্তবিনাশং হরিমীড়ে 1১৩1 

পাশাপাশি শিপসপপীশী্পাীশী সীট পীক্পিপ ও 

: থে যেবস্ত জ্ঞানের বিষরীভূত হয়, স্ব স্ব তত্ব সহিত সেই সমুদয় বস্তই ব্রহ্ম 

বং আমিও সেই ব্রহ্ষপদার্থ, এইরূপে সনকাদি মুনিগণ ধাহাঁকে ধ্যান 

টি এবং যিনি জন্মরহিত ও সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ 

করেন, আমি সেই হরিকে ম্তব করি ॥ ৯॥ 

ষে যে বেছ্যবস্ত আছে, তাহাঁর কিছুই আমি নহি, আমি তাহাতে সংবদ্ধ 

নাই, ইত্যাদি প্রকারে তন্ন তন্নর্ূপে আত্মজ্যোতিঃস্বর্ূপ জ্ঞানময় আনন্দ লাভ 
করিয়া. আত্মজ্ঞানীরা সকল পদার্থে ধাহাঁকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন, ধিনি 
সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারনাশী, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১০ ॥ 

এই জগতের দৃশ্য পদার্ঘসকল সবিকল্পক জ্ঞান করিয়! তন্ন তর্নব্ূপে পরিত্যাগ 

পূর্বক বিবেচনা করিলে যিনি একমাত্র অবশিষ্ট বলিয়! বোধ হয়,ষিনি তেজোমব্র 
গগনের হাঁ অনস্ত,ক্ষয়হীন, চ্যুতিহীন, ব্রদ্মের ভক্তগণ দেহত্যাগাস্তে ধাহাঁতে 

প্রবেশ করে, ধিনি সংসারের অজ্ঞানান্ধকাঁরনাশী, সেই হরিকে স্তব করি ॥১১৪ 

ব্রহ্জাণ্ডের সর্বস্থানে সকল জীবদেহে বর্তমান থাক্ষিজেও যিনি সর্বজীব 

হইতে স্বতন্ত্র, যিনি সকল জাঁনিলেও সকলে ধাহান্র জানিতে পাঁরে মা, ঘিনি 

অন্তর্যামিরূপে সর্ধহৃদয়ে বিগ্যমান বলিয়া সংযম অবলম্বন কৰিলে ধীহাঁকে 
জানিতে পারে,যিনি সংসারভ্রমরূপ অন্ধকারনাশী, সেই হরিকে ত্তব করি 1১২। 

স্বীয় আত্মাকে সকল জগৎ দর্শন করিয়াঁও যে সনাতন পুরুষকে সকলের 
আত্ম! বলিয়া জানা যাঁয়আঁর সকলের আত্মাই আমি এবং সর্ধহৃদয়েই অধিষ্টিত, 

আছি, এইরূপ জানে ব্রহ্মবিদ্গণ ধাহাঁকে জানিযা থাকেন, আর ধিনি সংসা 
রের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি 8১৩। 



চরিনিসি রি ই শা হি ং যম্। 
সাক্ষী চান্তে কর্তৃষুপশ্ক্লিতি চান্তে, তং সংসানবাস্তরিনাশং হরিমীড়ে ॥১৪৪ 
পশ্তন্ শূ্বন্ত্র বিজাঁদম্ রসয়ন্ সন্, জিন্তন্ ত্দ্দেহক্মিমং জীবতয়েখম। 

“ইত্যাত্বানং বং বিদুরীশং বিষয়জং, তং সংসারধ্ৰাস্তবিনাশং হররিষীড়ে 1১৫1 
 জাগ্রদ্ষ্ট! স্থলপদার্ধানথ মারাৎ, দৃ্ট। স্বপ্রেহখাপি শুযুণ্তো সুখনিজ্রীমূ। 
ইত্যাত্মানং বীক্ষ্য মুদাস্তে চ তুরীয়ে, তং সংসাঁরধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥১৬ 

 পঞ্টন্ শুদ্ধোৎপাক্ষর একো গুণভেদান্নানাকারান্/স্কটিকবস্তাতি বিচিত্রঃ। 
ভিন্নশ্ছিন্বশ্চায়মজঃ কর্মফলৈর্যস্তং সংসারধবাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৭ ॥ 
দ্ধ বিস্ু ুত্রহছতাশো রবিচন্্রাবিস্তো বামূর্যম ইতীখং পরিকল্পয। 
_একং সম্ভং ষং বহুধাহুশ্মাতিভেদাত্তং সংসারধ্ৰাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৮। 

থে এক পুরুষ সর্বত্র দর্শন করিতেছেন, আত্তাণ করিতেছেন, ভোজন 
করিতেছেন, দর্শন করিতেছেন, শ্রবণ করিতেছেন ও জানিতেছেন, এইরূপে 
ধাহাকে জানা যায়, ঘান সকলের সাক্ষিরূপে বিদ্ধমান আছেন, অপর 
সকলেই ধাহাকে কর্তা বলিয়া জানে এবংযিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকাঁর 
বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৪৪. 

_ বিনি একমাত্র এই জগতে দর্শনকর্তা, শ্রবণকর্তা, জ্ঞানকর্তা, রসাস্বাদন- 
কর্তা আপকর্তা ও যিনি জীবরূপে এই দেহ ধারণ করিয়া বর্তমান আছেন, এই- 
রূপে ধাহাকে আত্মা বলিয়া জানা যায়, যিনি সর্ব্ববিষয়জ্ঞ এবং যিনি সংসা- 
রের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন,আমি সেই হরিকে জ্তব করি ॥১৫। 

_. ফিনি জাগরণকালে স্থলপদার্থসকল দর্শন করেন, স্প্বস্থায় মায়ার আশ্রয় 
গ্রহণ করেন, সুযুপ্তিকালে সুধনিজ্রা:ঃভোগ করেন, এইনপে যিনি আঁপনাঁকে 
সর্বপ্রাণীর আত্মা বলিয়া জানিকা তুরীয় আনন্দ উপভোগ করেন এবং যিনি 
সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন,আমি সেই হরিকে স্তব করি।১৬। 
_.. যেমন এক স্কটিকমণি ক্লিবিধ বর্ণের সঙ্গবশতঃ নানারপে প্রকাশ পায়, 
সেইরূপ যে অদ্বিতীয় এবং শুদ্ধ ও শাস্কত জঞানময় পুরুষ গুণভেদে নাঁনা- 
প্রকারে প্রকাশ পাইতেছেন, ধিনি অজন্মা হইয়াও কম্ফলাহুসারে ভিব্ররূপে 
প্রতীয়মান হইতেছেন এবং হিনি সংসারের অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ করেন, 
মি লই হরিকে বব কি:১৭। | 

.. সেই সংপুক্ুষ এক এবং অবিনাসী হইলেও বু্ধিভেদবশত: লোকে ক্বাহাকে 
: ্ , বিজু, কত, অধ্ধি, চন্র, নুর্ধ্য, ইত, বায়ু, যম ইত্যাদি নানাশ্রকায়ে কল্পনা 



বাচা এক্মালা। ১১৭ 

সত্যং জ্ঞানং শুদ্ধমনস্তং ব্যতিরিকতং শা গং নিফলমাননদমনন্স্। টি 
ইত্যাহাদো যং্বরুশৌহসৌ ভূগবেহজৎ, তং সংসারধবাস্তবিনাশং হরিসীড়ে৷১৯। 
কোশানেতান্ পঞ্চ রসাদীনতিহায়, ত্রহ্ধান্মীতি স্বাত্মনি নিশ্চিত্য দৃশিস্থ: | 

পিন্রাদিষ্টো বেদ তৃপ্র্যং য্রস্তে, তং সংসারধবাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ২০। 
যেনাবিষ্টো যস্ত চ শক্ঞ্যা যদধীনক্ষেত্রজ্ঞোহয়ং কারয়িতা জন্তু কর্তূঃ। | 
কর্তা ভোক্তাত্মাত্র হি চিচ্ছজ্যধির্ঢন্তং সংসারধ্বান্তবিনাঁশং হরিমীড়ে ॥ ২১। 
ক্ষ সর্ববং স্বাত্মতয়ৈবেখমত্যং, ব্যাপ্যাথাস্তঃ কৃত্মমিদং হৃষ্টমশেষম্। 
সচ্চ তচ্চাভূৎ পরমাত্বা সয একস্তং সংসারধ্বাস্তবিনাঁশং হরিমীড়ে ॥ ২২॥ 
বেদাস্তৈশচাধ্যাত্মিকশান্তৈশ্চ পুরাণৈ+, শান্বৈশচান্টৈঃ শাঙ্বততনতৈশ্চ বমীশমূ। 
দৃষ্টাথাস্তশ্চেতসি বুদ্ধ বিবিশুর্ষং, তং সংসারধবান্তবিনাশং হরিযীড়ে ॥ ২৩॥ 

করিয়! অর্চনা করিয়া থাকে এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ 
করেন, আযি সেই হরিকে ভ্তব করি ॥ ১৮॥ 

যিনি সত্য, শুদ্ধ, জ্ঞানময়, অনস্ত, সকলের অতিরিক্ত, শাস্ত, গুঢ, নিল, 
আনন্দময় ইত্যাদিরূপে বরুণ ভৃগুকে যে সনাতন ব্রন্ষের উপদেশ করিয়াছেন, 
যিনি জন্মরহিত ও সংসারের অজ্ঞাঁনান্ধকাঁরবিনাশী,সেই হরিকে স্তব করি ॥১৯॥ 

' বরুণতনয় ভূগু পূর্বোক্ত প্রকারে পিতৃকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া,আমি অন্নময়াদি 
পঞ্চকৌশের অতীত এবং রসাদির অতিরিক্ত পরব্রদ্,এইরূপে আত্মাকে নিশ্চয় 
করিয়া সংযতদৃষ্টির সাহায্যে ধাহাঁকে জানিয়! অস্তকালে অর্চন1 করিয়াছিলেন 
এবং ধিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারবিনাশক,আমি সেই হরিকে স্তব করি২*॥ 
যৎকর্থক জীব আবিষ্ট হইয়া যাহার শক্তিতে বিদ্যমান আছে, এই আত্ম! 

বাহার অধীন রহিয়াছে, ধিনি জন্তদিগের মধ্যে কর্তাকে প্রেরণ করেন, প্রর্ুত 
পক্ষে ধিনিই কর্তা, ভোক্তা ও চিৎশক্তিতে অধিক আছেন এবং ধিমি সংসা- 

রের অজ্ঞানরূপ অন্ধকাঁর বিনাশ ক্রেন, আমি সেই হরিকে ম্তব করি ॥ ২১॥ 
খিনি সকল স্থত্টি করিয়াছেন ও সকলের আত্মুন্বরূপে আছেন, যিনি সর্ধ্ব- 

ব্যাপী অথচ সকলের অতন্ক্য ; যিনি সত্য, তত, পরমাত্সা ও অত্বিভীধ় পুরুষ 
এবং ধিনি সংসারের অজ্ঞানান্ধকারবিনাশি, আমি সেই হরিকে ত্যৰ করি ॥২২। 

বেদাস্ত শাস্ত্র, আধ্যাত্মিক শান্ত, পুরাণ শাসন্্র এবং অন্তান্য শাশখত তত্রশান্ 
ফাহাকে ঈশ্বর বলিষ্ কীর্তন কৃরিয়াছে, আত্মজানিগ্রণ ধাহাকে আপন চিত্ত- 
মধ্যে জানিয়া তাহাতে শ্রবেশ করিয়া চারিনরহকাচিনা বানা 

অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই.হরিকে ভব করি॥ ২৩॥। | 



ক বকা: াবিকৃতে নীল খনিত্যতর নিরুভং ধতিবিত্তিঃ। - 

মা তজ্জাদিত্বাদৰিতরঙ্গা ভমভিন্, তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিযীড়ে ॥ ২৫॥ 

দৃষ্ট গীতান্বক্ষরতত্বং বিধিনাজং, ভক্ত গুর্ব্যা লভ্যং িস্থং দৃশিমাত্রম্। 
_. ধ্যাত্বা তক্দিরস্থ্যহমিত্যত্র বিদুর্যং, তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে 1২৬ 

_. ক্ষেত্রক্ঞতং প্রাপ্য বিভূঃ পঞ্চমুখৈর্ো,তৃঙকেৎজশ্রং ভোগ্যপদার্থান্প্রকৃতিস্থঃ। 

ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে২প্সি,নুবদেকো বনুধান্তে, তং সংসারধবাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥২৭। 

ুক্তালোড্য ব্যাসবচাংস্তত্র হি লভ্যঃ, ক্ষেত্রক্ষেতরজঞান্তরি্তিঃ পুরুষাখ্যঃ। 

_, যোহ্হং দোহসৌ সোহন্ম্যহমেবেতি বিদু্যংতং সংসারধ্বাস্তবিনাশংহরিমীড়ে।২, 

রঃ শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধ্যান ও শমদমাঁদি সাঁধূন করিয়া! বিশেষ বত্ব সহকারে চিত্তা 

করিলে ;ইহজন্মে শীদ্ৰ ধাহাঁকে ঈশ্বর বলিয়া জাঁনা যাঁর, কিন্তু উক্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি 
প্রভৃতি ব্যতিরেকে শত শত জন্মেও ধাঁহাকে জাঁন। যাইতে পাঁরে না! এবং ধিনি 
সংসারের অজানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন,আমি সেই হরিকে ন্তব করি1২৪। 

. বাহার স্বরূপ অতর্ক্য এবং শ্রুতিবিৎ মুনিগণ 'সর্বং খন্বিদং ব্রদ্ষ, এইরূপে 
বাহার স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, তজ্জাত সমুদয় পদার্থ ও তিনি সাগর ও 
সাগর-তরজের শ্যায় অভিন্ন এবং ধিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ 

করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৫। 

+  গীতাতে অক্ষরতত্ব দর্শন করিলে বিিপূর্ব্বক গুরুতর ভক্তি-সহকারে যে 
সনাতন ব্র্ধ হৃদি্থ হইয়া উপলন্ধ হন, আর নিরন্তর ধাহার ধ্যান, করিলে 
“আমিই সেই পরমন্রক্ব, এইরূপে 'ধাহাকে জানা যাঁর এবং ধিনি সংসারের 

.. আঅজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৬।॥ 
ঃ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া যে বিতু জীবাত্্ভাব রান্তপূর্বরক পঞ্চমুখে 
অনবরত ভোগ্য পদার্থ সকল ভোজন করিতেছেন,আর যেমন' একই চন্দ্র সকল 

নিসা পলা যিনি সংসারের 
৪. অজ্ঞানরপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে ব্তব করি ॥ ২৭॥ 
হও আধার ফি বাকি ুকিকাছে হালবাকযসকণ লো 

৮ | ঘে পুরুষকে লাভ করিতে পারেন, মার যে ্ষে 

শা সেই ভিন, মিই তিনি ইনি বাকো জানা হায় এব নি সঙ 
রান অন্ধকার বিনাশ করেন, হি সেই হরিকে ধরি ॥ ২৮ 



ৃ শঙ্করাচাধ্যেরগ্রন্থমালা। ১৫৯ 

একীরুত্যানেকশরীর, মং জং, বং বিজঞারেহৈব স এবাণড ভবতি। | | 

বষ্মিল্লীনা নেহ পুন লে, তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৯ 

কো, রত্ব। শক্রোপাসনমাসান্ত বিভৃত্যা। 
বোঁহসৌ সোহহং সোহস্থ্হমেবেতি বিছ্র্যতং সংসারধবাস্তবিনাশং হরিমীড়ে।৩ 
যোহ্য়ং দেবে চেষগ্লিতাস্তঃকরণন্থঃ সর্ধ্য চাসৌ তাপর্িতা সোহম্ত্যহমেব। 
ইত্যাজ্বৈক্যোপাসনয়া বং বিছুরীশং,তং সংসারধবান্তবিনাশং হরিমীড়ে 1৩১ 
বিজানাংশৌবন্ত সতঃ শক্তযধিরূৌ, বৃদ্ধি ধ্যত্যত্র বহির্ববোধ্যপদার্থান্। : 

 নৈৰাস্ত্থং বুধ্যতি যং বোধগ্জিতারং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ৪৩২ 
 কোইয়ং দেহে দেব ইতীখ স্থুবিচার্ধা, জাতা শ্রোতানন্দয়িত! চৈষ হি দেবঃ। 

ৃ ইত্যালোচ্য জ্ঞাংশ ইহাম্ম্ীতি বিদুর্ঘং, তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৩৩। 

_ বিজ্ঞব্যক্তিরা অনেকশরীরস্থ যে আত্মাকে এক বলিয়া জানিতে পারিলে 

ইহ্কানেই তথা্ারী হইতে পারে, ধাহাতে একবারমাত্র লীন হইতে পারিলে 
পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না এবং ধিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার 
বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে শুব করি ॥& ২৯॥ 

বেদাদির বাক্যাঁনুসারে জীবাস্বা ও পরমাত্বীর এঁক্য ভাবনা পূর্বক 

ইন্্রাদির উপীসনা করিয়া“আমিই সেই আত্ম! ও সেই আন্মাই আমি”এইক্ধপে, 

ধহাঁকে জানিয়। থাকে এবং ধিনি ,সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ 

করেন, আমি সেই হরিকে স্ব করি ॥ ৩০ ॥ 

যিনি দেবগণের অন্তঃকরণে অধিঠিত থাকিয়! চেষ্টা উৎপাদন করেন, ধিনি- 

কূ্্যে অধিনিত হইয়া তাপ প্রদান করিয়াছেন, আমিই সেই আত্মা, ইত্যাদি 

বাঁকো উপাসনা করিলে ধাহাকে ঈশ্বর বলিয়' জানা বায় এবং খিনি সংসারের 
অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি দেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩১ 

.. ষে সংপুরুষের শক্তি হইতে বিজ্ঞান উৎপন্ হইক্জাছে, ষীহার শক্তিতে বুদ্ধি 
অন্তর্গত] হষ্ইাও বাহা-বোধ্য পদীর্থপকলের বোধ জন্মায়, কিন্তু সেই বৃদ্ধিযে 
অস্তস্থ বোধয়িত! পুরুষকে জানাইতে পারে না এবং ধিনি সংসারের অজ্ঞান- 
রূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥৩২॥ 
এই দেহে কোন্ দেব আছেন? এইরূপে বিচার করিলে ধিনি জ্ঞাতা,শ্রোতা 

ও আনন্য়িত, তিনি এই দেহের অধিষিত দেব, এইরূপে আলোচনা করিলে 

আমিই সেই পরমাত্ম! দেব,এই প্রকারে ধাহাকে জান! যাঁর এবং ধিনি সংসা- 

বরের অজানকূপ জন্ধকাঁর বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে ভ্তব করি ৭ ৩৩ & 



'কো৷ কব্সবাখুি ন শ্যাদয়মেষ, ফেবানন: ্ রাসিতি চাপানিতি চেততি। 
রি ইত্যস্তিত্বং বত মৃপগত্যা শ্রতিরেষা, তং সংসারধবান্তবিন।শং হরিমীড়ে 1৩৪1 

 প্রাণো বাহং বাক্শ্রবণাদীনি মনো বা বুদ্ি্বাহং ব্যস্ত উতাহোঁৎপি সমস্ত: ॥ 
* ইত্যালোচ্য জন্তিরিহাশ্বীতি বিছর্ং,তং সংসারধবান্তবিনাশং হরিমীড়ে (৩৫) : 

নাহং প্রাণ নৈষ শরীরং ন মনোংহং, নাহ বুদ্ধিনহমহস্কারধিয়ৌ চ। 
ধোহত্র জাংশঃ সোহম্ম্যহমেতি বিদূর্যংতং সংসারববান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৩৬ 
_সত্তীমাত্রং কেবলবিজ্ঞানমজং সৎ, সৃক্ং নিত্যং ত্তত্বমসীত্যাত্মববতায় । 
সান্মামস্তে প্রাহ পিতা যং বিভূমাগ্যংংতং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ।৩৭॥ 

আত্মা ভিন্ন জার কে এমন আছে যে, এই দেহমধ্যে প্রাণাপানাদি বাঁযুর 
কার্য করাইতে পারে,এক আত্মাই আনন্দময় ও তিনিই প্রাণাদি বাঘুর কার্ধ্য 
করাইতেছেন, ইত্যাদিূগে উপপত্তি প্রদর্শন করিক্বা শ্রুতি ধাহার অস্তিত্ 
প্রতিপাঁদন করিয়াছেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ 
করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৪ । 

আমি প্রাণআমি বাক্য,আষি শ্রবণাদি ইন্দিয়,আমি ঘন মি বুদ্ধি অথবা 
এই প্রাণাঁদি পৃথকৃরূপে ও সমস্তরূপে আমিই বিগ্যষান আছি, এইবূপে আলো- 
চনা করিলে জ্ঞান হয় যে, আমি প্রাপাদির আশ্রয়ন্রপে আছি । এই প্রকাঁরে 
'ষে হরিকে আত্মা বলিয়া! জানা যায় এবং ধিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার 
বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৫। | 
আমি প্রাণ মহি,শরীর নহি,মন নহি,বুদ্ধি নহি, অহঙ্কার নহিচিততবতি নহি, 

যে হেতু,এ প্রাণাদি ভৌতিক পদার্থ ও দৃষ্ঠ সাবয়ব বটনাদির ন্তায় উপচয্াচয়- 
. শালী । বিশেষতঃ আমার প্রাণ ও আমার শরীর ইত্যাদি জান হয় । তবে 
যিনি দৃশ্স্বাদি-ধর্ঘরহিত, প্রাণাদির সাক্ষী এবং. জাঁনময়, তিনিই আমি, 

_ এইরাপে ধাহাকে জানা যায় এবং খিনি সংসারের [ঙ্ঞানরপ অন্ধকার বিনাশ 
 ক্করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥ ৩৬॥ | 

হার সামা প্রীতি হয, দিদি অধিতীর, ফিনি জনম রা 
নাই, বিনি সতশ্বরূপ স্ক্ম ও নিত্য আর যিনি তত্বমধি' ইত্যাদি, বাকোর বিষয়, 
এইকূপে : উদ্দাপক স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুঁফে যে বি ও জগপীদীভুভ.. হরিকে 
পরমাস্তরা বলিয়া! উপদেশ করিয়াছেন এরং ফিনি ংসারের অজ্ঞানরূপ ০ 
বিষাশ করেন, আছি সেই হয়িকে ব্যব 'করি 8:৩৭ ৪: 6 + 



_ শঙ্করাচাষ্যের গ্রন্থমাল!। ১৫৩ 
ভামূরতেপূর্ধবমপোহ্থাথ সমাধো। দৃশ্তং সর্বং নেতি চ নেতীতি বিহায়। 
'চতন্তাংশে স্বাত্মনি সম্তঞ্চ বিদুর্যং তং সংসারতবাস্তবিনাঁশং হরিষীড়ে ॥ ৩৮॥ 

৪তং প্রোভং ত্র চ সর্ববং গগনান্তং, যোহছুলানগাঁদিষু সিদ্ধোহক্গরসংজঃ | 

্রাতাতোহন্যো নেত্যুপলভেযা ন চ বেছ্ান্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশঃ হরিমীড়ে।৩১। 

তাবৎ সর্ববং সত্যমিবাভাঁতি তথেতদ্যাবৎ,সোহস্বীত্যাজ্বনি যো জ্ঞো নহি দৃষ্টঃ। 
ষ্টে তন্মিন্ সর্বমসত্যং ভবতীদং, তং সংসারধবীস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪০ ॥ 

নাগমূক্তং লোহযুতং হেম ষথাগ্রৌ, যোগাষ্টানৈরজ্জলিতজ্ঞানময়াগ্ৌ। 
্াক্মানং জ্ঞং পরিশিক্টঞচ বিদুর্ৎ তং 8878 হরিমীড়ে ॥ ৪১॥ 

আত্মতত্বান্থন্ধানকারী যোগিগণ অগ্রে যূত্ভামূত্ত সকল পদার্থ পরিত্যাগ 
রিয়। সমাধিকালেও দৃশ্ঠ পদার্থসকলকে নেতি নেতি বাকো নিরাস পূর্বক 
দীয় আত্মায় ধাহাকে চৈতন্তময় বলিয়া! জানিয়াছেন, যিনি এই অনন্ত ব্রহ্ষাু- 
॥ধো একমাত্র সংস্বূপ এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশি 

চরেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৮ ॥ | 
ধাহাতে ক্ষিতি,জল,তেজ,বাযু ও আকাশ এই পঞ্চভূত সর্ববতোভাবে পরি- 

যাপ্ত আছে, ধিনি “স্থল নহেন বা ক্র নহেন” ইত্যাদি বাঁক্যে সিদ্ধ আছেন, 

ধনি অক্ষরসংক্ঞক অর্থাৎ কোন কাঁলেও ধাহার ক্ষয়োদয় নাই, বিনি ভি আর 

[কহ সর্ধজ্ঞাতা নহেন, ধাহাকে কেহ কখনও লাভ করিতে পারে না, যিনি 

ানমাত্রের গম্য, রা রাগারাতন আমি 

[দই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৯॥ | 

যাবৎ আমিই সেই পরমাত্মা, এইরূপে জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয়ে সেই পরমা 
রঃ দর্শন না হয়,তাঁবৎ সকল পদার্থ ই সত্য বলিয়া বোধ হইতে থাকে । অন- 

যখন সেই পরমাত্মরূগী হরির জ্ঞান হয়,তখন সকলই অসতা বলিয়া প্রতীতি 

থাঁকে অর্থাৎ কেবল একমাত্র ধাহাকে সংসারের সীর বলিয়া বোধ হয়, 
ধনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন,সেই হরিকে যব করি |9০| 

যেমন সুরঞ্জিত লৌহযুক্ত স্ুবর্ণকে অগ্রিতে দগ্ধ করিলে সেই রাগ ও লৌহ 

শ্বীভূত হইয়! কেবল সুবর্ণমাত্র অবশিষ্ট থাকে,সেইরূপ অষ্টাঙ্গমযোগসাধন দ্বারা | 

মুল জঞানাস্সিতে দগ্ধ করিলে কেবল একমাত্র পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন, 
ধইরূপে যে পরাৎপর পরমাত্মরূপী হরিকে জানা যা এবং ঘিনি সংদারের 
জানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪১ ॥ 



ইত বিশস্তাতুনি সন্ত তং সংগা হরিমীড়ে 19২। 
পায়ানতং স্বাখুনি সন্তং পুরুষং যো,ভক্তা স্তৌতীত্যািরসং বিুরিমং মাম। । 
ই্যাত্থানং স্বাতমনি সংবতা সদৈকন্তং সংসারধবান্তবিনাশং'হরিমীড়ে ॥ ৪৩ । র 
ইশ্বং ক্তোত্রং ভক্তজনেভাং ভব তীতিথ্বাস্তার্কাভং ভগবৎপাদীয়মিদং বঃ। 
বিক্ষোর্বোকং পঠতি শৃণোতি বুজতি জো, জানং জেতং স্বাতবনি চাপ্সোতি | 

মনুষ্য; ॥ ৪৪1 . 

[ইতি পরমহংসপরিত্রাজ কা চার্যা-শ্রষচ্ছস্করা চার্য্যবিরচিতা হরিস্ততিঃ ॥ 

ফিনি বিজানময়)জ্যোতিম্মান ও সকলের আদীভূত এবং ধিনি কেবল হ্বদয়- 
মধ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, ফিনি চক্র, কূধ্য ও অগ্নির তেজোদাঁতা, ফিনি 

_ রিছ্যুতের স্তায় তেজোময়,ধাহাকে ভ্তিপূর্ববক ধ্যান করিলে যিনি ইহকালেই 
* জদয়মধ্যে গ্রবেশ করেন, ফিনি একমাত্র সংস্বক্ূপ এবং যিনি সংসারের 

অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪২৪ 

যেভক্ত “আমিই বিণ এইরূপে অভেদ-্ানে স্বীয় হৃদয়ে সংপুরুষকে 

 ভক্তিপূর্বরক ধ্যান করে, তঁহ।ক ফিনি অঙ্গের সারভূত রসম্বরূপ জ্ঞান করেন 
আর হৃদয় নিরোধপূর্কক অ'ত্ক্ছরূপে চিন্তা করিলে ধিনি এক পরুষমাত 

অবশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হন এবং ধিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনা 

করেন, আমি সেই হরিকে শব কার ॥ ৪৩। 

ষে ভক্ত উক্তপ্রকীর ভগবং- শঙ্করাচারধা- প্রণীত ভগবন্কজনের পূজা 

্বকেই রি এস 

ইতি হরিস্তোত্র সম্পূর্ণ । | রঃ / ৪৭ 

| 
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গোবিন্দং গোঁকুলানন্দং গোপালং গোপীবন্ভম্। * 
গোবর্ধনোদ্ধরং ধীরং তং বন্ছে গোমতী প্রিয়ম্॥ ১। 

নাঁরায়ণং নিরাকারং নরবীরং নরোত্মম্। 

নৃসিংহং নাঁগনাথঞ্চ তং বন্দে নরকাস্তকম্। ২॥ 
পীতাশ্বরং পল্মনাভং পল্লাক্ষং পুরুষোতমম্। 

পবিভ্রং পরমানন্দং তং বন্দে পরমেশ্বরম্ ॥ ৩॥ 

রাঘবং রামচন্দ্র রাবণারিং রমাপতিম্ । 

রাঁজীবলোচনং রামং তং বন্দে রঘূনন্দনম্ ॥ 9 | 

বামনং বিশ্বরূপঞ্চ বাস্থদেবঞ্চ বিহ্বলম্। 

বিশ্বেশ্বরং বিষ্ুব্যাসং তং বন্দে দেববল্লুভমূ ॥ ৫ ॥ 

যিনি গোবিননামের প্রতিপাস্ঘ, যিনি গোকুলবাসীদিগের আনন্দ প্রদান 

: করিয়াছেন, যিনি গোঁপালন এবং গোঁপ-গোঁপীগণের গ্রীতিবর্ধন করিতেন, 

যিনি, গোবর্ধনধারী, ধিনি ধীর অর্থাৎ অনস্তকালস্থায়ী এবং ধিনি গোমতীর 

প্রিযপাত্র, সেই নারায়ণকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ | 

 ধিনি নারায়ণ অর্থাৎ অন্ত ব্রন্মাণ্ডের আশ্রয়, ধিনি নিরাকার, বিনি নর- 

গণের মধ্যে অস্থিতীয় বীর, যিনি নরোত্তম, ধিনি নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়াছেন, 

। ফিনি নরগণের নাথ এবং ভক্তগণের, নরক নিবারণ করিয়! থাকেন, সেই 

বে ছারিানা রি - 

ধিনি পীতবসন পরিধান করিতেন, ধীহার নাভি ও নয়ন পদ্মসদ্বশ, ধিনি 
সকল পুরুষের উত্তম, খিনি পিত্রধীম্বরূপ এবং ঘিনি পরমাননদম়, নি 

মেশ্বরকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩ 

ধিনি রামচন্ত্র নামে 'রঘুক্ুলে উৎপন্ন হৃইক়্াছিলেন, ধিনি রাবণের বংশ 

নির্.'ল করিয়াছেন+িনি বরং লক্্ীর পতি, ধাহার নয়নবুগল পন, গেই 
 রঘুকুলামন্দ ভ্রীরামকে আমি বন্দনা করি॥ ৪॥ 

ধিনি বিশ্বরূপ হইয়াও বামনর্্রো অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, নি বরেবের 



৫৬ শঙ্করাচাষ্যের এ্থমালা। 

রঃ দামোদরং ধ্ানিজতা দীননায়কম্। 
 দৈত্যারিং দেবদেবেশং তং বনে দেববীনৃতম্ 1 ৬ ॥ 

মুরারিং মাধবং মত্শ্যং মুকুন্দং মুষ্টিমর্দনম্। 

 মুঞ্জকেশং মহাবাহং তং বন্দে মধুস্থদনম্ ॥ ৭ ॥ 

ক্লেশবং কমলাকান্তং কামেশং কৌস্তভপ্রিয়ম্। 
কৌমোদকীধরং কৃষ্ণং তং বন্দে কৌরবাস্তকম্ ॥ ৮। 
ভূধরং ভুবনানন্দং ভৃতেশং' ভূতনায়কম্ | 

ভাঁবনৈকং ভুজঙ্গেশং তং বন্দে ভবনাঁশনম্॥ ৯॥ 

জনার্দিনং জগন্নাথং জগজ্জাডাবিনাঁশকম্। 
জামদগ্রিং বরং জ্যোতিঘ্যং বন্দে জলশায়িনম্ ॥ ১* ॥ 

তনয়রূপে অবতীর্ণ, সদানন্দযয় ও যিনি অনন্ত ব্রন্মাণ্ডের অদ্ধিতীয় ঈশ্বর, যিনি 

বিষ্ু্ূপে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ও ধিনি ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বাঁ জগতের 
অংশকল্পনায় নিরত আছেন, যিনি দেবগণের বল্লভ, তাঁহাকে বন্দনা করি ॥ «| 

যিনি দামোদররপী, যিনি দিবা সিংহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ধিনি সক- 
লের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাঁকেন, যিনি দীনজনের আশ্রয়, ধিনি দৈত্য- 

গণকে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি দেবদেবেরও ঈশ্বর, সেই দেবকী-তনয়কে 
আমি বন্দনা করি ॥৬॥ | 

যিনি মূরনামা অন্থরকে বিনাশ করিয়া ছিলেন,িনি লক্ষী প্রিয়পতি,িনি 

মত্তরূপ ধারণ করিয়া দেবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ধিনি ভক্তগণকে মুক্তি 

প্রদান করেন,যিনি মুষ্টিকান্ুরকে মর্দন করিয়াছিলেন, ধঠহাঁর বাহবীর্যযঅপরি- 
মিত এবং যিনি মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন,আমি তীহাকে বন্দনা করি॥৭। 

এ যিনি কেশব নামে অভিহিত হন, ধিনি কমলার প্রিয়পতি, ঘিনি কাম- 

দেবের ঈশ্বর, ৪ ধাহার বক্ষে বিদ্যমান আছে, মিনি কৌমোদকী- 
নামক গদা ধারণ করতেন, ধিনি কৃষ্ণরূপে কৌরবগণকে বিনাশ করিয়াছেন, 
তাহাকে আমি বন্দনা করি ॥ ৮॥ 

যিনি অনস্তরূপে ভূমি ধারণ করিয়াছেন, ফিনি ত্রিতৃবনের আননদবর্ধন 

করেন, যিনি সর্বভূতের ঈশ্বর ও ভূতগণপের অধিনায়ক, যিনি ভূজঙ্গের ঈশ্বর, 

ফিনি তত্গণের জন্ম-মরণ বিনাশ করিয়া মু্তিপরগান করেল, হা আমি 

নমস্কার করি ॥ ৯ ॥ অত 

বিনি জনার্দন নামের প্রতিপাদ্য,ষিনি জগতেন কর্তা,ধিনি জগতের জড়তা 



চতুতূর্জ ঘংচিসীন মল্লচাপুরমর্দনম্। 
 চরাচরগতং রা ১১॥ 
শ্রিয়ঃ করং শ্রিয়ো নাঁথং শ্রীধরং শ্রীবরপ্রদম্। 

শ্রীবৎসলধরং সৌম্যং তং বনে স্রীস্থরেশ্বরম্ ॥ ১২ ॥ 

যোগীশ্বরং যজ্ঞপতিং ষশোদানন্দদাঁয়কম্। 
যমুনাজলকল্লোলং তং বন্দে যছুনায়কম্ ॥ ১৩॥ 

শালগ্রামশিলাশ্ুদ্ধং শঙ্খচক্রোপক্োভিতম্ । 
সুরাস্থরসদাঁসেব্যং তং বন্দে সাধুবললভম্ ॥ ১৪ ॥ 

ত্রিবিক্রমং তপোমৃত্তিং ব্রিবিধাঘৌঘনাশনম্। 
ত্রিস্থলং তীর্থরাঁজেন্্রং তং বন্দে তুলসীপ্রিয়ম্ ॥ ১৫। 

বিনাশ করিয়া থাকেন, যিনি পরশুরামরূপে জমদগ্সির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, যিনি পরম জ্যোতির্ম় এবং যিনি ক্ষীরোদসাগরে শয়ন করিয়া 
আছেন, তীহাঁকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥ 

যিনি চতুভূ্জধারী ও সচ্চিদাননস্বরূপ, যিনি মল্ল, চাণুর প্রভৃতি অস্ুরকে 

মর্দন করিহাছেন, যিনি স্থাবরজঙ্গমাদি সকল পদার্থে পরিব্যাপ্ত আছেন এবং 

যিনি চক্রপাণি, সেই আদিদেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ১১। 

যিনি ভক্তগণের সম্পদবৃদ্ধি করেন, যিনি শ্রীনাঁথ, শরীধর ও শ্রীবরপ্রদ, ঘিনি 
বন্ষংস্থলে শ্রীবৎংসচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন এবং িনি সৌম্যমূর্তি, সেই স্ুরেশ্বরকে 
আমি বন্দনা করি ॥ ১২॥ | 

ধফিনি যোগিগণের ঈশ্বর, ধিনি যজ্জের অধিপতি, যশোদাঁর আননপ্রদ, | 

ধিনি যমুনাজলে ক্রীড়া করিতেন এবং যিনি যদছুবংশীয়দিগের অধিনায়ক, সেই 
বিষুকে আমি বন্দনা করি ॥ ১৩॥ . 

যিনি শাঁলগ্রামশিলাতে অধিষ্ঠান করিয়া তাহা বিশুদ্ধ করিয়াছেন, যিনি 

শঙ্খ ও চক্র ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন, সর্বদা সুর ও অন্ুরগণ ধাহার 
সেবা করে এবং ধিনি সাধুগণের বল্পভ, তাহাকে আমি বন্দনা করি॥ ১৪। 
যিনি পাদবিক্ষেপ করিয়া ব্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই লোঁকত্রয়ে বিক্রম প্রকাশ 

করিয়াছেন, £ফিনি তপোঁময়মূর্তি, যিনি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি- 
ভৌতিক এই ব্রিবিধ*দুঃখ বিনাশ করেন, ন্বর্গ, মর্ত্য ও পাঁতাল এই ত্রিতৃবনই 
ধাহার স্থল অর্থাৎ যিনি ত্রিভূবনে পরিব্যাপ্ত, যিনি তীর্থসকলের সী সেই 
সুগাাদা নারায়ণকে বন্দনা করি & ১৫1 
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 লীলয় ঘৃতভূভারং লোকসত্বৈকবন্দিতম্। | 
_ লোকেশ্বরং চ্রীকাস্তং তং বন্দে লক্ণপ্রিয়ম্ ॥ ১৭২ 
, হুরিঞ্চ হরিণাক্ষঞ্চ হরিনাথং হরিপ্রিয়ম্। | 
 হুলাযুধসহায়ঞ্চ তং বন্দে হস্তুমৎপতিম্॥ ১৮॥ 

হরিনামককতা মালা পবিত্র পাঁপনাশিনী । 

বলিরাজেন্দ্রেণ চৌক্তা কণ্ঠে ধা্যা গ্রযত্ুতঃ ॥ ১৯। 

ইতি শ্রীশঙ্বরা চার্যযবিরচিতং হরিনামমালাস্তোত্রম ॥ 

পপি পাশপাশি পিশীপাশিপ নিপা পিততিশশিকি 

ধাহার অন্ত নাই, যিনি জগতের আদিপুরুষ, ধিনি অচ্যুত অর্থাৎ কোন 
কালেও ধাহার ক্ষয় নাই, যিনি তক্তগণকে বর প্রদান করেন, ধিনি আনন্দময়, 
যিনি সদানন্ন্বরূপ, যিনি সর্বপাপ বিনাশ করেন, তীহীকে আমি 

বন্দনা করি ॥ ১৬॥ 

যিনি ল্লীলা করিয়! 'ভূভার ধারণ করিয়াছেন, সর্বলোকি ধাহাকে বন্দনা 

করে, িনি সর্ববলোকের ঈশ্বর, যিনি লক্ষীর প্রিয়পতি, যিনি লক্ষণের প্রিয়, 
তাঁহাকে আমি বন্দনা! করি ॥ ১৭। 

ধিনি হরিনামের প্রতিপাদ্য, ধাহার নেত্রযুগল হরিণনয়নের স্থায় সুষ্ঠ, 

'ষিনি রামাবতারে বানরগণের আশ্রয় ছিলেন এবং & বাঁনর ধাহাঁকে অতি 

প্রিয় জান করিত, হলায়ুধ বলরাম সর্বদা ধাহার সহচর ছিলেন এবং ফিনি 
হনূমানের অধিপতি, সেই নারায়ণকে বন্দনা করি ॥ ১৮। 

_.. এই হুরিনামমাল! অতি পবিত্র এবং সকলের পাপ বিনাশ করে, এই হরি- 
নাঁমমালা বলিরাজ কীর্তন করিয়াছিলেন, ০০০০ 
কঠে ধার করা উচিত ॥ ১৯৪ | 

| .... ইতি হরিনামমালা-স্তোত্র সম্পূর্ণ । 
(হতেও 



ত্রিপুরনুন্দরীত্তোত্র | 

শীগণেশায় নম:। 

কদন্ববনচাঁরিণীং মুনিকদস্বকীদগি শাং, 

নিতন্বজিতভূধরাং স্ুরনিতদ্বিনী-নবিতাম্। 

নবান্ুরুহ-লোচনামভিনবাদ্দঞামলাং, 

* ত্রিলোচনকুটুন্িনীং ত্রিপুরমুন্দরীশাশবয়ে ॥১। 

_ কদন্ববনবাঁসিনীং কনকবল্লকপাঁটিশীং, 

মহাহ্মণিহারিণীং মুখসদুল্নদদ্বাণ* : | 
দয়াবিভবকারিণীং বিশদলোঁচনীৎ '(বিশীং, 

ত্রিলোচনকুটুদ্বিনীং ত্রিপুরনুন্দরী । শত 1২ ॥ 

কদস্ববনশীলয়া কুচভরোল্লপ মাল”, 
কুচোঁপমিতশৈলয়! গুরুরুপালননদ বরা | 

মদারুণকপোলয়া মধুরগীতবাঁচালম, 

কয়াপি ঘনশীলয়া কবচিতা! বয়ং লানয়া 1৩। 
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ধিনি কদন্ববনমধ্যে সর্বদা! বিচরণ করেন, ফিনি মুনিগণের হৃদয়াকাশে মেখ- 

যালাম্বর্ূপ, ধাহাঁর নিতম্ব ধরিত্রীকে জয় করিয়া:হ, স্ুরনিতস্থিনীগণ সর্বদা 

ধীহাঁর চরণসেবা করেন, ধাহার নয়নযুগল নবোতপন্ধ কমলের স্টায় সুষ্ঠ, 

ধিনি নবীন-নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণা এবং ধিনি ব্রিলোচনের গৃহিণী, সেই 

 ববিপুরস্নদরীকে (ভক্তি সহকারে ) আমি সেবা করি ॥ ১॥ 
যিনি কদঘ্ববনে বাস করেন, যিনি কনকবন্লক্ষ। ধারণ করিতেছেন, ফিনি 

মহামূল্য মণিসমূহ দ্বারা আপন কঠ্ে হার পরিধান করিয়াছেন, সর্বদ| ধাহার 
যুখ-কমলে বারুণী আসক্ত থাকে, যিনি দয়া কবিয়া ভক্তবৃন্দের বিভববৃদ্ধি 
করেন, বাহার লোচন অতি বিশাল, যিনি সর্বদ' সঞ্চরণশীলা এবং ভ্রিলো- 
চনের গেহিনী, সেই ত্রিপুরসুন্দরীকে আমি সেব; করি ॥ ২। 

ধিনি কদস্ববনে বাঁসার্থ শালা স্থাপন করিয়াছি :নন, ধাহাঁর স্তনযুগলে মণি- 
ময় হার বিরাজমান আছে,ধাহার কুচযুগল গিরিবণের স্তার, ধাহার মহতী রুপা 
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অিলোচনকুটুিনীং তরিপুরনুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ২: 

কুচারঞ্চিতবিপঞ্চিকাং কুটিলকুস্তলালক্কতাং, 

.কুশেশয়নিবাসিনীং কুটিলচিততবিদ্েষিণীম্, 
মদাঁরুণবিলোচনাং মনসিজারিসম্মোহিনীং, 
মতঙ্গমুনিকন্যকাং মধুরভাষিশীমাশ্রয়ে ॥ ৫ | 
স্মরেৎ প্রথমপুষ্পিণীং রুধিরবিন্দুনীলাশ্বরাং, 

গৃহীতমধুপানিকাং মধুবিঘূর্ণনেত্রাঞ্চলাম্। 

ঘনস্তনভরোন্নতাং গলিতচিকুরাং শ্যামলাং, 

ত্রিলোচনকুটু্িনীং ত্রিপুরস্ন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ৬ ॥ 

সর্বত্র বিদ্যমান আছে, ধাহার কপোলদেশ মদভবে আরক্ত হইয়াছে, যিনি 
সর্বদা মধুর গীতধ্বনি করিতেছেন, যিনি নবজলধরের স্ায় নীলবর্ণা, সেই 
ত্রিপুরনুন্দরী আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন ॥ ৩। 

ধিনি কদশ্ববনবর্তিনী, যিনি স্বর্ণমগুলোপরি উপবিষ্টা 'আছেন, যিনি 

আঁধারাঁদি ষট চক্তে বাঁস করেন, ধিনি সর্বদা ভক্তগণের সিদ্ধি প্রদান করিয়া 

খাঁকেন, বাহার দেহকাস্তি জবাপু্পের শোভা তিরস্কৃত করিয়াছে, ধাহার 

চুড়াতে পূর্ণচন্্র মণিস্বরূপে-বিছ্যমান রহিয়াছে, ধিনি ত্রিলোচনের কিন, 

আঁমি সেই ত্রিপুরন্ুন্দরীকে সেবা করি ॥ ৪ ॥ 
যিনি কুচোপবি বীণা রাখিয়া বাঁদন করিতেন, যিনি কুটিল কুস্তলে অল- 

স্কতা ছিলেন, ধিনি রক্তপন্মোপরি বাস করেন, যিনি কুম্তি লোকদিগের 
দ্বেষ করেন, ধীহাঁর লোচনযুগল সর্বদা মদঘভরে আরক্ত রহিয়াছে, যিনি মদনা- 

স্তক মহাঁদেবকেও মোহিত করিয়াছেন, যিনি মত্রঙমুনির কন্যারূপে আবি 
ভূর্তা হইয়াছিলেন, আমি মধুরভাবিণী সেই ত্রিপুরসুন্বরীকে সেবা করি ॥৫॥ 

ধাঁহাকে প্রথমপুষ্পিণী বলিয়। স্মরণ করে, ধাহার নীলান্বরে রুধিরবিন্দ 

বিরাজিত আছে, ধিনি আপন করে মধুপাত্র ধারণ করিয়াছেন, মধুপাঁনে 

ধাহার লৌচন সর্ববদ| বূর্ণীক্মমান এবং স্তনম্ধয় অতি ঘন ও উন্নত, ধাছাঁর 

কেশপাশ লা বিস্্ত রহিয়াছে, যিনি শ্ঠামবর্ণণ ও জিলোচনের 



বে সশরচাপপাশক্শাস্। 

অশেষজনমোহিনীমরণমাল্যভূযাস্বরাং, 

জবাকুনুমভাম্থবাং জপবিধো রাম্যিকাম॥ * ৭ ॥ 
পুরন্দরপুরন্ধিকাঁং চিক্ুরবন্ধসৈরিক্ষিকাঁং, 

পিতামহপতিব্রতাং পটুপটারচর্চরিতাম্। 
মুকুন্দরমণীং মনোলসদলঙ-ক্রিয়াকারিণীং, 

ভজামি তুবনান্বিকাং মুরবধৃটিকাচেটিকাঁম্ ॥ ৮ ॥ 
ইতি পরমহংসপরিত্াজকাচা্-রম্াচাধযবিরচিত িদরীকোম। 

দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্র | 
-৩০১০৫৮০ 

লিভারে স্ততিমহো, 

নচাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্ততিকথাঃ।- 

_ ধাহার অঙ্গে কুষ্কুমাদি বিলেপন রহিয়াছে, ধাহার অলকা কন্ত,রীচূ্ণে 

রঞধিত আছে, ধাহীর বদন ও নয়ন মন্দ মন্দ হান্তে সুশোভিত, যিনি চারি 

ইন্তে বাঁণ, ধনু, পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করিয়াছেন, যিনি জগতের সকল 

জনকে মোহিত করেন, ধিনি মাল্য ও বক্তবসনে বিভূষিতা আছেন, ধাহার 

দেহকাঁন্তি জবাপুল্পের ন্যায় সাতিশয় সমুজ্জল, সেই জগজ্জননী অিপুরহুন্দরীকে 
জপকার্য্যে আমি স্মরণ করি ॥ ৭ ॥ 

যিনি পুরন্দরপুরের পুরস্বীশ্বরূপা, ধিনি কেশবন্ধনে সৈরিক্বীরূপ ধারণ 

করিয়াছেন, যিনি ব্রহ্মার পতিত্রতা শক্তি, যিনি মণিময় ভূষণ ধারণ করেন, 

ধিনি উত্তম চন্দনে অন্ুলিপ্া, যিনি মুকন্দের রমণীরূপা, যিনি নিখিল তৃবনের 

জননী এবং সুরবধূগণ হা দাসীকাধ্যে নিরত আছেন, তাঁহাকে সেবা 
করি। ॥৮॥ | 

তি রবী সমাপ্ত ॥ 

হেমাতঃ ভিতর য্ত্র জানি না, ঘ্ডোত্র জানি না, 

্রাবাহন জানি না, ধ্যান জানি না, তোমার অর্চনাতে যে সকল মুদ্রার বিধি 

ল্লাছে, তাহা আমি রানি না, তোমার স্ববে যে 0588 হয়, 

২১--২২ ৃ 



ঢ . পরত জানে মাতঘহুরপং রেশহরণম্॥ ১৪. 

_বিধেরজ্ঞানেন ভ্রবিণবিরহেণাঁলসভয়া, 
.. বিধেয়াশকাত্বাত্তব চরণয়র্ধা ট্যুতিরভূৎ । ০ 

তদেতৎ ক্ষস্তব্যং জননি সকলোদ্ধারিণিশিবে, 
.-কুপুজ্রো জারেত কচিদপি কুমাঁতা ন ভবতি ॥ ২1 
- পৃথিব্যাং পুভ্রান্তে জননি বহবঃ সস্তি সরলাঃ, 

পরং তেষাং মধ্যে বিরলতরসোচ্গিহং তব সুতঃ | 
'মদীয়োহয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নে! তব শিবে, 
কুপুত্রো জাঁয়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৩। 

জগন্াতর্মীতত্তৰ চরণসেবা ন রচিতা,? 
ন বা দত্তং দেবি দ্রবিণমতিভূয়ন্তব ময়! | 

তথাপি ত্বং স্েহং ময়ি নিরুপমং যত প্রকুরুষে, 

কুপুজো জাঁয়েত কচিদপি কুমাঁতা ন ভবতি ॥ ৪॥ & 

ভিত এবং তোমার নিকট যেকোন ছুঃখ প্রকাশ করিয়া জানাইব, 
তাহাতেও আমার ক্ষমতা নাই । হে জননি! আমি এইমাত্র জানি যে, 
(তোমার অনুসরণ করিলেই তুমি তাহার নিখিল ক্লেশ বিনাশ করিয়া থাঁক1১। 

হে মাতঃ! কি প্রকারে তোমার চরণের পৃজ! করিতে হয়, সে বিধি 
জানি না, আমার অর্থ নাই এবং নিরস্তর আলগ্যের বশীভূত আছি, ন্ুতরাং 
 কর্তব্যাহুষ্ঠানে স্বীয় অসামর্থ্য বশতঃ তোমার পাঁদপন্পে আমাঁর যে সকল ক্রটি 
_ঘটিয়াছে, হে সকল্জনোদ্ধারিণি কল্যাণময়ি জননি ! আমার সে সকল ক্রুটি, 
সে সকল অপরাধ তুমি ক্ষমা কর। হেশিবে। তোমাকে" আরও বলিতেছি, 

আমি তোমার কুপুত্রঃ জননি! কুসস্তান হইয়া থাকে জত্য, ইরিনা 
্ ক্হা [পিও কুহুন না॥ ২॥. 

র ছে জননি ! বন্ধাতলে তোমার অনেক পুত্র আছে, তাহারা সকলেই 

রর লতি, কিন্ত আমি তোমার সম্ভানগণের মধ্যে, অতি অধম । হে শিবে! 
রি তি গর বনি জান পরকঠািকরা ভোট নে বাল ৃ 
সই গু দেখিতে পাওয়া াফি্ত কোন হু কাত দু না 
২.1 অগজ্জননি ! হে মাতঃ ! আঁমি কদাচ তোমার চরপ্ের সেবা করি 
না জি তোমাকে অর্থ াধনকরি নাই, তথাপি দু '্ষতপ্রাতি 



৬৩ 

যা পাকে বি: 
ইদানীং মে মাতিস্তব যদি কৃপা নাপি তা বত | 
নিরালদ্ো লক্ষোদরজননি কং বমি শরণম্ ॥ ৫ 

বপাঁকো যত পাকো ভবতি মধুপাকোপমগিরা, 
নিরাতক্কো রঙ্কো বিহরতি চিং কোঁটিকনকৈঃ1 
তবাঁপর্ণে কর্ণে বিশতি মন্থবর্ণেফলমিদং, «৮ 

জনঃ কো জাঁলীতে জননি জপনীয়ং জপবিধো ॥ ৬॥ 
চিতীভন্মালেপো গরলমশনং দিকৃপটধরো, 7 
জটাধারী কণ্ঠে ভূজগপতিহারী পশুপতিঃ । 

কপালী ভূতেশো ভজতি জগরদীশৈকপদবীং, 

ভবানি ত্বৎপাণিগ্রহণপরিপাঁটাফলমিদম্ ॥ ৭ ॥ 

অসীম স্সেহ লেস জননি ! অতএব জানিলাঁম, কুপুত্র হইয়া থাকে, কিন্ত 
কদাচ কুমাঁতা হন না?॥ ৪ ॥ 

শিবে ! ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্নরূপ পৃজাঁপন্ধতি প্রচলিত এছ, 

বহুবিধ পুজাঁপদ্ধতির বিচিত্র বৈষম্যে সংমূঢ়চিত হইয়া আমি সেই বিবিধ 
দেবতাঁর উপাসনা পরিত্যাগ করিয়াছি । অধুনা আমার বয়স পঞ্চাশীতি বৎ- 
সরের অধিক হইয়াছে, সুতরাং নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছি। হে লঙ্বোদর- 
জননি ! এখন যদি তুমি মতপ্রতি করুণা বিতরণ না কর, তাহা হইলে আমি 

আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব? ৫॥ ' 

 শ্বপচাদি অস্ত্যজাতিও মধুর-বচনে তোমার স্বতিবাদ করিয়া সিদ্ধ ও পিস্র 

হইয়াছে, নির্ধন ব্যক্তিও তোমার কৃপায় কোটিম্বর্ণমধ্যে বিচরণ করিতেছে । 

হে অপর্ণে ! তোমার মঙ্বর্ণ শ্রবণপুটে প্রবেশ করিলেই এইরূপ ফল হয়, 
/ 752 তাহা কে জানিতে 

পারে? ৬. | 

হানে নি অহ চিন্তা লেগন কেন, বিষপান সরা খাঁকেম, 

তিনি বসন পরিধাঁন.করেন না, তাহার শিরোদেশে জটাভার, কণ্ঠে তুজঙগের 
হার এবং বাহন বৃষ তাহার হস্তে নরকপাল,তদীর পরিবার ভূতগণ, তথাপি 
তিনি 'জগদীশ্বর বলিয়া পরিধ্যাত। হে শিবে! ইহাও তোমার পাণিগ্রহণের 

কব! শিব তোমা পণিগরহণ করিবাই জগীবরতগদ লাভ করিয়াছেন । ৭. 



মেক্ষিস্তাকাজ্া নচ চ বিভববাহাপি নচ যে, 
ন ন বিজানাপেক্ষা শশিমুখি সথখেচ্ছাপি ন পুনঃ 

অতন্তাং সংযাঁচে জননি জননং যাতু মম বৈ, 
মড়ানী রুদ্রাণী শিব শিব ভবানীতি জপতঃ ॥৮॥ 
নারাধিতাঁসি বিধিন! বিবিধোঁপচারৈঃ, ৃ 

 কিংক্রন্ষচিত্তনপরৈর্ন কতং বচোভিঃ। 
শ্াামে ত্বমেব যদি কিঞ্চন যয্যনাথে, 

ধসে কৃপামুচিতমন্ পরং তবৈব ॥ ৯ ॥ 
আপৎ্জ্ মগ্নঃ স্মরণং ত্বদীয়ং, করোমি ছুর্গে করুণার্ণবেশি |: 
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েখাঃ ক্ষুধাতৃষার্তা জননীং স্মরত্তি ॥ ১০ ॥ 
জগদস্ব:বিচিত্রমত্র কিং, পরিপূর্ণ করুণান্তি চেন্ময়ি। 
অপরাঁধশতৈঃ পরাবৃতং ন হি মাত সমুপেক্ষতে সুতম্ ॥ ১১। 

হে মাতঃ। আমি মুক্তি ইচ্ছা করি না, আমার সম্পত্তি হউক, এন্নপ 
বাসনা নাই এবং আমার জ্ঞান হউক, এরূপ ইচ্ছাও রাঁখি না । হে চন্ত্রাননে ! 

আমি স্বুখভোগ করিব, এরূপ আকাঁজ্ষাও আমার অন্তঃকরণে উদ্দিত হয় না। 
_ জননি ! আমি এইমাত্র প্রার্থনা করি যে, নিরন্তর মুড়াঁনী, রুদ্রাণী,শিব শিব ও 
ভবানী এই প্রকার জপ করিয়াই যেন আমার জীবনযাঁপন হয় ॥ ৮॥ 

হে মাতঃ! আমি তোমাকে বিবিধোঁপচারে যথাঁবিধি অর্চনা করি নাই, 
: পরত ব্রক্ষচিত্তা করিতে করিতে কুবাঁক্যের দ্বারা কি কি অকাঁধ্য না করি- 
স্বাি? হে কালি! আমি এখন নিরাশ্রয় হইয়াছি, যদি তুমি মতপ্রতি করুণা 
বিতরণ না কর, তবে তাহা তোমার অনুচিত হইবে না অর্থাৎ আমার জ্ঞান- 
কৃত পাতকের কথা স্মরণ করিলে আমার প্রতি তোমার অকুপাই সমুচিত 

: বলিয়া বিবেচিত হয় ॥ ৯॥ 

 হেকপাসাগরেশ্বরি! হে র্তিনাসিনি! । আমি অধুন! আঁপদে নিমগ্ন 

বই তোমাকে স্বরণ করিতেছি। মাত: | ইহা আমার শঠতা মনে করিও 
'স্না। কারণ, নিন রদ হয়,তখনই মাতাকে স্মরণ করিয়। 

| থাকে॥ ৯০॥ 
হে জগন্মাত: ! তুমি যে আমার প্রতি পর রা করিবে ডাহা জা 
ক যদি শিশু মাতার নিকট শত অপরাধ করিয়াঁও তৎসমীপে উপস্থিত হয়, 

_ ভাহা হইলেও মাতা সেই পুত্রকে উপেক্ষা করিতে পারেন না? ১১৪ 



মতম: পাতকী নাতি পাপী ত্সমা ন হি। . 
এবং জ্ঞাত্বা। মহার্দেবি যথা যোগ্যং্তথা কুরু ॥ ১২॥ 

ইতি পরমহংম-পরিব্রাজকা চার্ধ্য-্রীমচ্ছস্করা চার্য্য- 
বিরচিতং দেব্যপরাধক্ষমাপ্রণন্তোত্রম্ ॥ 

গলি 

আনন্দলহ্রীস্তোত্র | 
০৯০০৩ 

শ্রীগণেশীয় নমঃ 
ভবানি স্তোতুং ত্বাং প্রভবতি চতুর্ভিন্” বদনৈঃ, 
প্রজানামীশো ন ত্রিপুরমথনঃ পঞ্চভিরপি । 

ন ষড়্ভিঃ সেনানীদশশতমুখৈরপ্যহিপতি- 
স্তদান্তেষাং কেষাঁং কথয় কথমন্ি্নবসরঃ ॥ ১॥ 

স্বতক্ষীরদ্রাক্ষা মধুমধুরিমা, কৈরপি পদৈ- 
ব্িশিক্যানাখ্যেয়ো ভবতি রসনামাত্রবিষয়ঃ | 

হে জননি ! আমার তুল্য পাঁতকী আর নাই এবং তোমার ন্তথায় পাপ . 

হারিণীও আর দৃষ্ট হয় না, দেবি ! (ইহা বিবেচনা করিয়া তুমি যাহা ডি 
বোঁধ কর, তাহাই কর ॥ ১২।॥ 

ইতি দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্র সম্পূর্ণ ॥ 

 ভবানি! প্রজাপতি চতুর্থ চতুম্খেও তোমার স্তব করিতে সমর্থ হন.. 
নাই, ত্রিপুরবিজয়ী পঞ্চানন,পঞ্চমুখে তোমার স্তিবাদ করিতে পাঁরেন নাই । 
এই প্রকার দেবসেনীপতি ষড়ানন ষণ্মুথে এবং ফণিপতি অনস্ত সহন্রমুথে 

 বর্ণন করিয়াও তোমার মাহাত্য্ের ইয়ত্তা করিতে পারেন. নাই, সুতরাং 
অন্ঠান্ঠ ব্যক্তি যে তোমার স্তব করিতে;পারে, তাদৃশী শক্তি কাহারও নাই ॥১। 

_ স্বৃত, ্ষীর, দ্রাক্ষা ও মধু ইহাঁদিগের মাধুর্য যেরূপ কোন পদ দ্বারা ব্যক্ত 
_. করা যায় না, উহা! কেবল রসনামাত্রেরই বিষয় অর্থাৎ ম্বতাদির আশ্বাদ ফেবল 

_ জিহবাতেই অনুভূত হয়, কোনরূপ ব্যক্যগ্রয়োগ করিয়া তাহা অপরকে বুঝা”. 

.. ইতে পারা যায় না, তজূপ তোমার মাহাত্য কোন বাক্য ঘারা প্রকাশ 

রি 



তথা: তে রা পাদ, 
কথস্কারং মঃিকলনিগমাগৌঁচরগুণে | ২. 
খেতে তায নন্দ কজনবলা সে 

ছ্রৎকারী শট পুথুকটিটে হাঁটঝময়ী, 
ভজামস্থাং গৌরীং নগপতিকিশোরীমবিরতম্॥ ৩ 
বিরাজক্নদারক্রমকন্ুহারত্তনতটা, 
নদর্বীণানাদশ্রবণবিলসংকৃণ্ডলগুণা। 

নতাঙ্গী মাতঙ্গী রচিরগতিভঙ্গী ভগবর্তী, 

সতী শত্তোরভোরুহচট্লচ্ষর্বিজয়তে ॥ ৪ 1 
নবীনার্কভ্রাজন্মণিকনকভূষাঁপরিকরৈ- 
্বতাঙ্গী সারঙ্সীরুচিরনয়নালীকৃতশিবা 1 

হাঁইতে পাঁরে না, কেবল হিনি পরমশিব, তিনিই তোমার মাহাত্য পরিজ্ঞাত 

হইতে সমর্থ। বখন সমস্ত নিগমাদি শীক্স তৌমার গুণ প্রকাশ করিতে পারে 
না, তখন আমরা! কিরূপে তোমার গুধকীর্ভন করিয়া স্তব করিতে পারি ? হা 
_মাঁতঃ! তোমার মূখে তান্থুল,নয়নঘ্বয়ে কজ্জল,ললাটে কুঙ্কুমবিন্দুগলে মৌক্তিক 

হার, বিপুল নিতদ্ধে কাঁঞ্চনময়ী সমূজ্ল কাঁঞ্ী (চন্ত্রহার) ও কটিদেশে বিচিত্র 
শাটা সুশোভিত আছে, তৃমি গৌরী নামে পর্বতপতি হিমালয়ের কন্ঠারূপে 
আবিভূ্ত হইয়াছিলে, হে জননি ! আমরা তোমাকে অবিরত সেবা করি ॥৩ 
মাত ! তোমার ত্যনদ্বয়োপরি মনারপুশ্পের হার শোভা পাইতেছে, 
বাক্কারিসী বীণার ন্বরলয্বিশু্ধ মধুর বঙ্কার তোমার শ্ররণযুগলে কুগুলত্বয়ের 

কার, আন্দোলিত হইতেছে অর্থাৎ ক্রোড়স্থ মধুরনাদিনী বীণা যেন 
'জাপনার হবায় হইতে মধুর গীতিময় ধবনি নিঃসারিত করিয়া তোমার শ্রবণ-. 
'ষুঙ্গলে গতিময় কুণলহয্ রচনা করিয়া দিয়্াছে। তোমার অঙ্গসকল সঙ্গত, 
কবীর সার তোমার গতিভগলী অতি সনোহর। জননি! তুমিই একমাত্র 
কার মি শুর চঞ্চল-কমললোচনা গৃহিণী, তুমি জযযুক্তা হও ॥ ৪৪. 
৮ বাহ 1 নৃবে দিত রা ন্ট সমূজ্ঞল মণিখচিত বিবিধ দাদ 

্. জিন কুকের কাপ কর, কি লৌদামিরীর গায় | 
ই ৰ 1শোভা ঢা হইয়াছ তু, . - 



সুমা রা তা নিরবধি রত
 রী ॥ 40. 

 হিমানছ: সস্তা স্থললিতকরৈঃ পল্বূতা, 

পুষ্প যুক্তাভিত্রমরকলিতা চালফভীরা। 3 

 ককতস্থাুস্থানা কুচভরনতা শুক্তিসরসা, 

রুজাং হত গ্ী বিলদতি চিদানদলত
িকা ॥৩। 

সপর্ণামাবীর্ণাং কতিপয়গুণৈঃ সাঁদরমিহ, 

সন্ত বল্লীং মম তু মতিরেবং বিলসতি। 
অপর্ণৈকা মেব্যা জগতি মকলৈর্যৎ পরিবুতঃ, 

_ পুরাণোহপি স্থাগুঃ ফলতি ফিল কৈবলাযপদবীম্ ॥ ৭1 

ূ্ণাশন মাত্র বিসর্জন করিয়াছিলে, এই জন্য তুমি অপর্ণা নামে কীর্তিত, এক- 
মাত্র তুমিই সংস্বরূপা, তুমি আমাকে নিত্যসুখ প্রদান ক্র ॥ ৫ ॥ 

মাতঃ ! তুমি হিমালয়ের গৃহে প্রাছুর্তা হইয়াছিলে, তোমার স্থললিত 
স্তযুগল নবপল্নবের স্যার,তুমি স্থশৌভন হুম্থম ও মুক্তা বারা বিভূষিত হইয়াছ, 
বদীয় বদনপল্পে অলকাঁ-সকল পতিত হইয়াছে,তাহাতে বোধ হয় ষেন,ত্রমরবৃন্ন 
তোমাঁকে আকুল করিতেছে, তুমি মহেশ্বরের আশ্রয়ভূতা, কুচভরে তোষার 
উজ অবনত হইয়াছে, তোমার স্থশোভন উক্তি অতি রসময়ী, তুমি ভক্তবৃন্দের 

সকল রোগ হরণ কর, তুমি.সর্বত্র চিদানন্দরূপে বিরাজিত রহিরাছ॥ ৬ । 
জননি! অপরাপর ব্যক্তিরাঙ্গপর্ণসমাযুক্তী ও কতিপয় গুণশালিনী দেব- 

শক্তিকে সাদরে সেবা করিয়া! থাকেন,কিন্ত আমার মতে কেবল অপর্ণার সেবা 

করাই উচিত) কারণ, সকলপরিবৃত পুরাতন স্থাণুও (শাখাবিহীন বৃক্ষ ) 
'কৈবঙ্গয দান করে অর্থাৎ অন্যান্ত যে ব্যক্তিরা অন্যান্ দেবদেবীর সেবা করে, 

তাহ! কর্তব্য নহে, 85 547554 

াহাকে মোক্ষপদ দাঁন করিয়া থাকেন ॥ ৭1 * 

* এই শলোকস্ “সকলৈঃ পরিবৃতঃ পুরাপোহপি স্থাখুঃ” এই পদে সকার লতা 

রা রা রা কৃতরাং অহবাদ' অর্থ, 

টার নিরলিখিত প্রকার অথ্থও হইতে পারে, 
যথা. | 

জে সাধ তন শাধাহান
 বাগ রে হু মা পাদ, কাই

 



রঃ বধানাং মূলং. নানান কমলে। 
_ ত্বমাদি: কাঁধানাং জননি রুতকন্দর্পবিজয়ে, 

 সতাং মূডকব্কাজং ত্বমসি পরমব্রক্ষমহিবী॥ ৮॥ 
| প্রভৃতা ভক্তিস্তে যদ্পি ন মমালোলমনস- 

বয়! তু শ্রীমত্যা সদয়মবলোক্যোহহষধুনা । 
পয়োঁদ: পানীয়ং দিশতি মধুরং চাঁতকমুখে, | 

তৃশং শঙ্কে কৈর্বা বিধিভিরঙ্ুনীতা যম মতিঃ ॥ ৯ ॥ 
কপাপাঙ্গালোকং বিতর তরসা সাঁধুচরিতে, 
ন তে যুক্তোপেক্ষা' ময়ি শরণদীক্ষামুপগতে | 

নচেরিষ্টং দগ্যাদন্ুপদপরিমহো কল্পলতিকা', 

বিশেষ: সামান্তৈঃ কথমিতরবল্লী পরিকরৈঃ ॥১০। 
মহান্তং বিশ্বাসং তব চরণপক্কেরহযুগে, 
নিধায়ান্তত্রৈবাশিতমিহ ময়া দৈবতমুখে। 

শীট শাশশীশশাাশীিশীীোশ্ীাশীশীী 

মাতঃ ! তুমিই সকল ধর্ের বিধানকত্রী, তুমিই বেদসমৃহের জননীস্বরূপা, 
তুমিই অর্থের মূলকারণ, ধনপতি কুবেরও তোমার পাঁদপদ্ সেবা করিয়া 
থাকেন। জননি ! তুমিই কামনা-দকলের আদি, তুমিই সাঁধুবুন্দের মুক্তি- 

প্রাপ্তির আদিকারণ এবং তুমিই পরমত্রন্ষের মহিষী ॥ ৮॥ 

জননি ! আমি চঞ্চলমতি, তোমার প্রত্ত যদ্দিও আমার সম্যক ভক্তি না 

থাকুক, তথাপি তুমি আমার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিতেছ ; চাঁতক জলদের 

প্রতি কোন ভক্তি প্রকাঁশ করে না, তথাপি জলধর চাঁতকগণের বদনে সুমধুর 

জলবর্ধণ করিয্া থাকে । অধুনা আমার এই আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রারন্ধ কর্শ-. 
_ নিবন্ধনই আমার এইবপ বুদ্ধি হইয়! থাকিবে, আমি সেই কর্দনত্রে বন্ধ হইয়া 
বিচরণ করিতেছি; তাহাঁতেই তোমার প্রতি যখোচিত ভক্তি হইতেছে ॥ ৯। 
ছে সাধুচরিতে ! তুমি আমার প্রাতি শীঘ্র করুণা-কটাক্ষ নিক্ষেপ . কর, 
আমি তোমার শরণগ্রহণ করিয়াছি, আমার প্রতি উপেক্ষা করা কর্তব্য 
.নছে । তুমি কল্পলতিকা হইয়াও যদি মদীয় অভিলবিত প্রদান না কর, তাহা 

(হইলে সাধারণ লতার সহিত কল্পলতার কি প্রভেদ বহি ? ১০ ॥ 

নি ৫ উমে ! আমি তোমার শ্রীপাদপন্মে সম্পূর্ণ বিশ্বীসন্থাপন করিয়াই অন্তান্য 

দৈধদেবীগণের: সেবা করিয়াখাকি। মাতঃ ! তথাপি যদি মতগ্রতি তোয়ার চিত্ে 



১৬৯ 
সর ত্বচ্চেতো ঠা বদি নে ন জায়েত সমন্বং 

. নিরালম্বে। লম্োদরজননি কং যামি শরণম্॥ ১১৭ 

অয়ংস্পর্শে লগ্রং সপদি লভতে টহমপদবীং, 

যথা রখ্যাপাথ: শুচি ভবতি গঙ্গৌঘমিলিতম্। 
তথা তত্রৎপাপৈরতিমলিনমন্তর্শম যদি, 
ত্বয়ি প্রেয়াসক্তংকথমিব ন জায়েত বিমলম্ ॥ ১২। 
তবদন্স্মাদিচ্ছাবিষয়ফললাঁভেন নিয়ম- 

স্বমর্থানামিচ্ছাধিকমপি সমর্থা বিতরণে । 

ইতি প্রান্ুঃ প্রাঞ্চঃ কমলভবনাস্ভান্তয়ি মণ- 
স্বদাসভ্তং নক্তং দিবমুচিতষীশানি কুরু তত ॥ ১৩ | 

স্বাকারং চঞ্চচ্ছশ্ধরবিলাসৌঘশিখরম্। 
মুকুন্দব্রদ্ষেন্্রপ্রভৃতি-পরিবারং বিজয়তে, 

তবাগারং রম্যং ভ্রিভৃবনমহারাজগৃহিণি ॥ ১৪ ॥ 
শিপ শপ পীশিশীপী্পপসপ্পীপাপসস্পপিপা পাপা শিপ 

করুণা না জন্মে, তবে আর আমি কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব? হে গণেশ- 

জননি ! আমি এখন নিরাশ্রয় হইয়াছি, তোমার আশ্রয় ব্যতিরেকে অন্ত 
উপায়াস্তর নাই ॥ ১১ ॥ 

স্পর্শমণিতে সংলগ্ন হইলে লৌহ যেরূপ আশ সুবর্ণীভূত হয়,যেমন পথগত জলও 
গঙ্গাগর্তে পতিত হইলে আঁশু বিশুদ্ধ হইয়া! থাকে, সেইরূপ আমার অন্তর্গত 

রাশি রাশি পাঁপসত্বেও যদি আমার অস্তঃকরণ তোমার ভক্তির সহিত সমাসক্ত 

হয়, তাহা হইলে সেই পাপাঁসক্ত অস্তঃকরণও বিশুদ্ধ হইবে না কেন? ১২ ॥ 
দেবি ! তোম] ভিন্ন অন্য দেবগণের উপাসনা করিলে অভিলষিত ফললাভ হয় 

এবং তোমার আরাধনা করিতে পারিলে ইচ্ছাধিক ফললাভ হইয়া থাকে, পদ্ম- 
যোনি প্রত্ৃতি প্রাচীন দেবগণ এইরূপ নিয়ম বলিয়াছেন । অতএব হে ঈশানি ! 
যাহাতে আমার চিত্ত নিরস্তর তোমার পাদপদ্মে সমাসক্ত থাকে,তাহা! করা ১৩ 

_ জননি ! যিনি ত্রিতুবনের "অদ্বিতীয় অধীশ্বর, তুমি তীহাঁর গৃহিণী তোমার 
আয় সমুজ্জল মণি ও স্ফটিকাঁদি রত্বরাজিতে পরিনির্িত, তাহাতে তোমার 
আকার সর্বদা প্রতিফলিত হইয়া খাকে। চঞ্চল চন্ত্রমা-শ্রোত নিয়ত তোমার 

কআলয়ের শিথরদেশে প্রবাহিত হইতেছে এবং ব্রহ্মা, বিষু। রি প্রতি অমর- 
নন্দ তোমার আলয়ের পরিবারম্বরূপ বিষ্যমান আছেন ॥ ১৪. 



কটু জৈলোক্যং কতকরপুট: নিক: ।. 
"মহেশ: প্রাণেশন্তদবনিধরাধীশতনয়ে, 8 
ন.তে সৌভাগান্ত কচিদপি মনাগন্তি তুলনা॥ ॥ ১৫. 
.বৃষো ৃদ্ধো যাঁনং বিষমশনমাশ! নিবসনং, 

শ্শনিং ক্রীড়াভূর্ভুজগনিবহো. ভূষণবিধিঃ 1 

সমগ্রা সামগ্রী জগতি বিদিতৈব শ্মররিপো পা... 

_ ধরদেতশ্থৈশবধ্যং তব জননি সৌভাগ্যমতিমা |১৬। 
অশেষব্রন্ষাও্রলয়বিধিনৈসর্গিকমতিঃ, 
শ্বশানেঘাসীন: কৃতভসিতলেপঃ পণুপতিঃ ॥ 
দ্বষৌ কে হালা হলমখিলভূগোলকৃপরা, 

পা _. ভবত্যাঃ সঙ্গত্যাঃ ফলমিতি চ কল্যাঁণি কলয়ে ॥ ১৭ ॥ 

হে মাত: ! তোমার সৌভাগ্যের তৃলনাও হইতে পারে না। কারণ,কৈলাস- 
পর্বতে তোমার বসতি, ব্রন্ধা ও ইন্্র প্রভৃতি দেবগণ নিরস্তর তোমার ভ্তব 

 করিতেছেন,এই ত্রিলোকই তোমার কুটুম্ব,অণিমাদি অ্সিদ্ধি নিয়ত তোমার 
নিকট কৃতাগুলিপুটে বিদ্যমান আছে,মহেবর তোমার প্রাণপতি,যিনি ধরাঁধর- 

সমৃহ্থের অধীশ্বর, সেই হিমালয়-পর্ববত তোঁমার পিতা, সুতরাং তোমার যেরূপ 
_ সৌভাগ্য দেখিতেছি, এরূপ সৌভাগ্য আর কাহারও সম্ভবে না ॥ ১৫ ॥ 

 মহাঁদেখের যে এরপ খশবধ্য, :তাহাও তোমার সৌভাগ্যের মাহাত্ম্য বলিতে 

হইবে, নতুবা! তীহার এমন কোন বস্ত নাই যে, শিবের এতাদৃশ ্র্ধ্য হইতে 
_ পারে। মহাঁদেরের যে সকল সামগ্রী দৃষ্ট হয, তাহার কিছুই এইরূপ খশ্বর্ধের 
কারণ হইতে পারে না। তাহার বাহন একটি বৃদ্ধ বৃষ, হলাহল তাঁহার আহা 
কয় ব্য, শশান তাহার জীড়াতুমি, দিক্সকল শিবের পরিধেয় রসন,ভৃজনষগণ 
তাহার ভূষণ) সুতরাং মহাদেবের এইধর্ধ্যসামগ্রী সকলই জগতে প্রসিদ্ধ আছে। 
কেবল তোমার, ভিউনাননাং মদনাস্তকের এইরূপ অসীম: 
হইমাছে। ১ | 

হে কল্যাঁশকারিণি! অনন্ত ্্ র্াণডের / এরাই মহেশ্বর ্বতাবতঃ 
নি আছেন, নিরন্তর শ্বশানে উপবেশন করিয়া সব ভ্েলেপন করিত! 
থাকেন ১ তিনি যে অনন্ত জগগতের প্রতি করুণা করিয়া স্বীয় কে হ্লাচল 
ধারণ  করিমাছিলেন, মাত: 1 এই সকলই তোষার সহবাসের ফল ॥ ১% 



শঙ্করাচাধ্যের গ্রমালা। ১৭% 

তীয় সৌন্ধ্যং নিরতিশয়মালোক্য পরর়া, 
ভীতৈবাসীৎ গঙ্গাজলম্তনঃ শৈলতনয়ে। 
' তদেতস্তাঃ ্তাম্যদ্বদনকমলং বীক্ষ্য কপয়া, | 

প্রতিষ্ঠামাতেনে নিজশিরসি বাসেন গিরিশঃ 1১৮। 

| বিশালশ্রীখগু্রব্বগমদাকীর্ণ-ুস্- | | 
প্রনুনব্যামিশ্রং ভগবতি তবাভ্যঙ্গসলিলম্1 
সমাদায় অষ্টা চলিতপদপাংশৃন্নিজকরৈঃ, : 

সমাধত্তে স্থষ্টিং বিবুধপুরপক্কেরহদৃশীম্না ১৯ ॥ 
বসন্তে সানন্দে কুন্ুমিতলতাভিঃ পরিবৃতে, 
স্ুরন্নানাঁপল্মে সরসি কলহংসালিসুভগে । 

 স্থীভিঃ খেলস্তীং মলয়পবনান্দৌলিতজলে, 

. স্মরেদ্যস্তাং তস্য জরজনিতপীড়াপসরতি ॥ ২*॥ . 

ইতি পরমহংসপরিক্রাজকা চা্য-প্রীম্ছস্করাচার্ধ্যবিরচিতা আননদলহরীস্ত্তি: ॥ 
হে গিরিনন্দিনি ! তোমার অনুপম সৌনদরধ্য দর্শন কৃরিয়াই গজাঁদেবী ভয়ে 

দলিলমর়ী হইয়াছেন, তাহাঁতেই তাঁহার মুখপন্প উপেক্ষাভয়ে উদ্েগপূর্ণ ও রিট 
ইয়াছিল, ইহা অবলোকন করিয়াই গিরিশদেব অনুগ্রহ পূর্বক গজাকে স্বীয় 
মম্তফে স্থান দান করিয়াছেন 1 ১৮॥ 

ভগবতি ! তুমি যে অতি মনোহর সৌগন্ধপূর্ণ তিলমিশ্রিত চন্দন,কুস্কুমপ্রস্থন, 
 কন্ত,রীজল দ্বারা স্বীয় অঙ্গে অভ্যঙ্গ করিতে এবং তোমার গমনসময়ে ষে 

টরণ-কমল হইতে ধূলি প্রচলিত হইত, সৃষ্টিকর্তা ব্রশ্া নিজ করে সেই জল. 
ও সেই সকল ধূলি চয়ন করিয়াই স্ুরপুরবাসিনী কামিনীগণের স্থ্টিবিধান 
করিয়াছেন ॥ ১৯ 

দেবি ! আনন্দজনক বসস্ত-খতুতে কুন্থমিত লতা সকল রব পরিব্যাপ্ত 
হইলে এবং সরোবরে কমলকুল প্রস্ফুটিত হইলে কলহংসগণ জলকেলি করিয়া! 
সমস্ত ভ্রমণ করিত এবং মন্দ মন্দ মলয়-মারুত-হিল্লোলে সরোবরের' জল 

দানোলিত হইলে তুমি সথীগণের সহিত জলফেলি করিতে । যে সাধক এ. 

ষ্ঠ ধ্যান বা চিন্া করিতে পারে, সারাদালাগ জা গাড়ি 
ইঃ ২৯. র প্র 

শা 



নির্ব্বাণদশক। 
স০৩৯০২১০০- | 

.. ্ ্রীগণেশায় নমঃ | 

ভূমির্ন তোয়ং ন তেজে। ন বামুর্ন খং নেত্দ্িয়ং বা ন'তেষাং সমূহঃ । 

_অনৈকাস্তিকত্বাৎ সুযুক্ত্যেকসিদ্বস্তদেকোশ্বশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম্॥ ১॥ 

ন বর্ণ ন বর্ণাশ্রমাচীরধশ্মা, ন মে ধারণাধ্যানযোগাদয়োহপি | 

অনাত্বাশ্রয়োহহং সমাধ্যাসহানাত্দেকোহ্বশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোইহ্ম্ ॥ ২॥ 

ন মাতা পিতা বা ন দেবো ন লোঁকা, ন বেদ! ন যজ্ঞা ন তীর্থং ক্রবস্তি। 

মুযৃণ্তো নিরস্তাতিশূন্যাত্বনত্বাত্বদেকোহ্বশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম্ ॥ ৩ ॥ 

ন সাঙ্যং ন শৈবং ন তৎপাঞ্চরাত্রং ন জৈনং মীমাংসকাঁদেশ্বতং বা। . 

. বিশিষ্টানুভৃত্যা বিশুদ্ধাত্মকত্বাত্তদেকোহ্বশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোইহম্॥ ৪॥ 

আমি ভূমি নহি, জল নহি, বাঁষু নহি, তেজ নহি, শুন্ নহি, ইন্জিয় নহি 

না! ইন্দরিয়সমন্টিক্প নহি। যিনি অনৈকাস্তিকত্বনিবন্ধন সুযুপ্তিসময়ে সি 

থাকেন, মহাপ্রলয়াদিতেও ঘিনি একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমি সেই 

অখিল-কল্যাণময় পরমাত্মা ॥ ১॥ ী 

আমি বিপ্রক্ষত্রিয়াদি কোন বর্ণের অন্তভূর্ত নহি, আমার বর্ণাশ্রম-বিহিত 

কোন আচাঁর বা ধণ্ম নাই, আমি ধারণা ও ধ্যানা্দি যোগ করি না, আমার 
আত্মা নাই, আমিই সকলের আশ্রয়, আমার অধ্যাস নাই এবং যিনি মহা" 
প্রলয়েও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমি সেই সর্ববকল্যাঁণময় পরমাত্মা ॥ ২। 

 ধাহার পিতা নাই, মাতা নাই, দেখ নাই,লোক নাই, বেদ নাই,যজ্ঞ নাই, 
তীর্থ নাই, আর সুযুপ্তিসময়ে সকল নিরম্ত. হইলেও যিনি শৃন্স্বর্ূপে বিরাজ 
করেন, মহাপ্রলয়েও একমাত্র এই পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন, সুতরাং আমি 

সেই সর্বকল্যাণময় পরমাত্মা ॥ ৩॥ 
জাখ্য,শৈব, পঞ্চরাত্রাদিযোগ ও জৈন বা মীমাংসকাদির মত আশ্রয় করি- 

লে ধাহাকে নিকূপণ করিতে পারা যায় না, বিশেষরূপ অনুভব দ্বারা ধাহার 
কেবল বিশুদধাত্মকত প্রতীয়মান হয় এবং যিনি মহাপ্রলয়েও একমাত্র অবশিষ্ট 

শাকেন, আমিই সেই সর্বকল্যাপময় পরমাত্মা॥ ৪॥ | 



১৭৩, 
রন কক ন রং ন পতন পীনং ন কুজং ন সবন্বং ন দীর্ঘ 

অরূপং তথ! জ্যোতিরাকারকত্বাত্বর্দেকোইবশিষ্টঃ শিব: কেবলোহহম্ ।,৫। 

নজাগ্রন্ন মে স্বগ্নুকো বা সুপ্তি্ন বিশ্বো ন বা তৈজসঃ প্রাজকো বা? | 

অবিস্তাত্বকত্াত্রয়াপী তুরীয়ং, তদেকোহবশিষ্টঃ শিৰঃ কেবলোহহম্ ॥ ৬॥ 
নশাস্তা ন শাস্ত্র ন শিষ্য ন শিক্ষা, ন চ ত্বং ন চাহং ন চায়ং প্রপঞ্চঃ | 

স্বরূপাঁববৌধান্বিকল্লাসহিফুন্তদেকোইবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম্ ॥ ৭ ॥ 

ন চৌর্ধং ন চাঁধো ন চান্তর্ন বাহাং, ন মধ্যং ন তি্ধ্যক্ ন পুর্ববা পরা দিকৃ 
বিয়দ্ধযাপকত্বাদখটৈকরূপন্তদেকোহ্বশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঁহহুম্ ॥ ৮ ॥ 

অপি ব্যাপকত্বাদ্বিততবাৎ প্রয়োগাঁৎ, ্বতঃসিদ্ধভাবাঁদনন্তাশ্রয়ত্বাং। 

গত্ত চ্ছমেতৎ সমস্ত তদন্তস্তদেকোহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহ্ম্ ॥ ৯॥ 

ধিনি স্বেতবর্ণ নহেন, 'কৃষ্ণবর্থ নহেন, লোহিতবর্ণ নহেন ও পীতবর্ণ নেন 
এবং যিনি স্থল নহেন, কুজ নহেন, হ্ৃন্ব নহেন ও দীর্ঘ নহেন, ধাহার রূপ নাই, 

যিনি জ্যোতিশ্শয় এবং মহাপ্রলয়েও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমিই সেই 
সর্বকল্মাণময় পরযাত্সা || ৫॥ 

জাগ্রত স্বপন বাঁ নুযুপ্তি ইহার কোন অবস্থাই আমার নাই, আমি তৈজস 
বা প্রাজ্ঞ পুরুষ নহি। উক্ত বিশ্বীদিত্রয়ই অবিগ্যাজ্মক, স্থৃতরাং আমি এই 
প্রপঞ্চত্রিতয়ের. অতীত তুরীয় ব্রন্ম। আর ধিনি একমাত্র মহাঁপ্রলয়েও 
অবশিষ্ট থাকেন, অঃমিই সেই সর্বকল্যাণময় পরমাত্বা ॥ ৬॥ 

আমার শাঁদনকর্তী নাই,শাস্ত্র নাই,শিয্প নাই,শিক্ষা নাই এব? আমার নতৃমি 
আমি' ইত্যাদি ভাব নাই বা অন্য কোন প্রপঞ্চ নাই, আমি ্বস্বরূপাঁববোধের 
সমুদ্রন্বূপ, আমি সখ £খাঁদি কোন ভীব সহ করি না, আর ধিনি মহাপ্রলয়- 

সময়েও একমাত্র অবশিষ্ট থাঁকেন, আমিই সেই সর্ববকল্যাণময় পরমাত্মা ॥ ৭। 

আমার উদ্ধ নাই, অব নাই, অন্তর নাই, বাহ নাই, মধ্য নাই, বক্রভাব 

নাই এবং পূর্ববপশ্চিমাদি দ্রিক নাই । আমি সর্বত্র ব্যাপক ; সুতরাং অথটওক-. 
রূপ। আর যিনি মৃহাঁপ্রলয়সময়েও একমাত্র অবশিষ্ট থাঁকেন, আমিই সেই 

সর্বকল্যাঁণময় পরমা ॥৮॥ 

:. ,যে পরমাত্ম! জগদ্াঁপক, সর্বস্থানে বিস্তৃত, সকল নেই হাহার নিযোগ 
ৃষ্ট হয়, তিনি স্বতঃসিদ্ধ ও অনন্ঠাশ্রয়, অতএব তত্ঠিন্ন সকল জগৎই তুচ্ছ। 
আর যিনি মহীপ্রলয়সময়েও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমিই সেই সর্বব- 
কল্যাণময় পরমাস্মা ॥৯।॥ 



১ শাহ চাকেবনং নার কেবল 

বা, কথং সর্ধবেদাস্তসি্ধং অবীমি
 ॥১। 

্রানেয়াচলবংশপাবনকরী কানীপুরাবীশবরী, 
ভিক্ষা দেহি কৃপাবলঘ্বনকরী মাতাব্রপূর্ণেশ্বরী ॥ ১। 

নানারত্ববিচিত্রতৃষণকরী হেমাস্বরাড়ম্বরী, 
মুক্তাহারবিলম্বমাঁনবিলসন্বক্ষোজকুস্তান্তরী । ৃ 

কুত্রাপি পরমাত্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় নাই, সবই কেবল সরান অধিতী 
| গে বিরাজ করিতেছেন/্তী় বশষ়া ভিন কেবল ( একমাত্র অবস্থিত 

সত্তা) নহেন, অকেবলও নহেন, তিনি শৃদ্ বা অশৃন্ভ নহেন, সেই পরমাত্মা 
অদ্বৈত, ত্বাহাকেই সর্বববেদাস্তসিন্ধ বল! যাঁয়। বেদান্তসকল যে একমাত্র 

_ পরমাত্মাকেই সাধন করিয়াছেন, আমিই সেই পরমা, আমি কেমন করিয়া 
ই রগির 

নি পদপকন্ডোত্র সমাপ্ত । 

| জি পূর্তি নিরবর সকলের আনন্দ করিতে: বয় হন্তে 

বর ও অভর়-মদ্রা ধারণ করিয়াছ, তুমি সৌনরধ্যরূপ রত্ধের *আকর, তৃমি ভক্ত- 

; বৃন্দের সকল পাঁপ ধ্বংস করিকা তাহাদিগকে পবিত্র করিয়া থাক, তুমি সাক্ষাৎ 
 অহেশ্বর, তুষি গ্রলয়পর্কত বা! হিযাচলের বংশ.পবিত্র করিয়াছ। তৃমিইকানী- 

. পুরীর আসধীস্থরী এবং তুমি অরপর্ণশবরী ও জগত্ডের জননী, আমাকে করণ! 

(করিজা তিক প্রদান কর ॥ ১. ২ | 

২: ছেবিংজপূর্ণে! তুমি নানা কার বিটি রব বারা স্বীয় অন আকার 

মদ শা করিডোর রা রে মি ফি 



যোগানদকরী িপকষকবী নাকী, রঃ 
্্রার্ানলভাসমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী । 
সর্বৈশ্ব্য্যসমন্তবাঞ্থিতকরী কাশীপুরাধীশ্বরী, 

 ভিক্ষাং দেহি কৃপাঁবলনকরী মাতান্নপূ্ণেশ্বরী ॥ ৩। 
কৈলাঁসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী, 
কৌমারী নিগমার্থগোঁচরকরী ও্কারবীজাক্ষরী। 
মোক্ষদ্বারকপাটপাটনকরী কাশীপুরাঁধীশ্বরী, 

, ভিক্ষাং দেহি কপাবলম্বনকরী মাঁতারপুর্ণেশ্বরী ॥ ৪ ॥ 

ৃশ্াতৃশ্াপ্রভূতবাহনকরী ব্রদ্মাগুভাপ্তোদরী, 
লীলানাটকমুত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী। 

শ্রীবিশ্বেশমনঃপ্রসাঁদনকরী কাশীগুরাধীশ্বরী, 

ভিক্ষাং দেহি কপাঁবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৫॥ 

(হের কান্তি বৃদ্ধি করিয়াছ। তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং তুমিই অন্নপূর্ণে- 
স্বরী ও জগতের মাতা; তুমি করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ২॥ 

দেবি! তুমি যোগিবৃন্দের আনন্দদাত্রী, ভক্তগণের শক্রধংসকরী, ধন্ার্থ 
নিষ্ঠাকরী, চনত হুষ্য ও অগ্নির আভাধারণকারিণী, ত্রিভূবনের রক্ষার্্, ভক্ত- 
বুন্দের বাঞ্চিতকরী ও এশ্বরযযদাত্রী। জননি! তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী ও 

জগতের জননী ॥ কৃপা করিয়া আমাকে ভিক্ষা দেও॥ ৩। 

হে অন্পপূর্ণে ! তুমি কৈলাস-পর্র্বতের কন্দরমধ্যে স্বীয় আলয় স্থাপন কি 
স্লাছু। মাত: ! তুমিই গৌরী, তুমিই উমা, তুমিই শঙ্করী এবং তুমি কৌমারীরূপ 
ধারণ করিয়াছ, তুমিই নিগমার্থ প্রকাশ করিয়াছ, তুমিই ওক্কারবীজ্বরূপা 

দেবি! তুমি মোক্ষধামের দ্বারস্থ কপাট উদঘাটন কর এবং তুমিই কাশী- 
পুরীর অধীতধ্ী ও জগতের মাতা, জননি ! নি করুণ! টা 

ভিক্ষা দেও।৪॥ 
রা 

দেবি! মি অর সম জীবের হার পরান করি- 

ই সা বি খাতা নস, 
টে নিজ নি কার্ধ্য করিতেছে তুমিই বিজ্ানরপ প্রদীপের অপ, হ্মি 



র্বানবকরী রশাঁফরী কালপুরাধীথরী, 
ভিক্ষাং দেহি কৃপাঁবলম্বনকরী মাতারপূর্ণেরী 
আরদীক্ষান্তসমস্তবর্ণনকরী শ্তোপ্িভাবাকরী, 
কাশ্মীরাত্রিজনেশ্বরী ত্রিলহরী নিত্যাস্ক্রাশর্বরী ' 

ভিক্ষাং দেহি কুপাবলঘনকরী মাতারপূর্েখরী॥ ৭॥ 

দেবী সর্বববিচিত্ররত্বরচিতা দাক্ষায়ণী সুন্দরী, 
বামস্বাহুপয়ৌধরপ্রিয়করী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী | 

শ্রীবিশ্বনাথের গ্লীতিবর্ধন কর । মাতঃ অন্নপূর্ণেশ্বরি ! তুমিই কাশীপুরীর অধীশ্বরী 

| এবং জগতের মাতা; তুমি করুণা করিয়! আমাঁকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৫॥ 

২ হে অন্পূর্ণে ! তুমি অবনীমপগ্ডলস্থ জনসমৃহের ঈশ্বরী, তুমি বড়েমব্্যশালিনী, 
তুমিই জগতের জননী, তুমিই সকলকে অন্ন প্রদান করিয়া থাক। তোমার 

নীলবর্ণ কুন্তলদকল বেণীরূপে শোভা পাঁইতেছে, তুমিই জীবগণের আনন্দবর্ধন 

' কর এবং তুমিই লৌকের অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া থাক। হেজননি! 
তুমিই কাঁশীপুরীর অধীশ্বরী এবং জগতের মাতা; করুণা করিয়া আমাকে 

. ভিক্ষা গ্রদান দর 1 ৬॥ 

দেবি! লৌকে দীক্ষিত হইয়া যাঁহ। কিছু শিক্ষা করিয়া থাকে, তাহা তুমিই 
বর্ণনা করিয়া উপদেশ প্রদান কর, তুমিই মহাদেবের ভাঁবত্রয় বিধান করিয়াছ, 
তুমিই ্ বর্ণ,মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিতৃবনের “ঈশ্বরীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছ। 
তুমিই গঙ্গা, যমুন! ও সরহ্বতী এই তিনরূপে অবনীতলে প্রবাঁহিতা হইতেছ, 
নিত্য বস্তু সকল৪ তোমা হইতে সঞ্জাত হইয়াছে, তুমিই প্রলয়রাত্িত্বরূপ। . 
তুমিই পুরুষকে কামনাপ্রবণ কর ও কামনাশালী পুরুষের আকাঙ্ান্যায়ী , 

ফল প্রদান কর এবং তুমিই সকলের উন্নতিবিধান করিতেছ। তুমিই কাশী- 

রীর অধীশ্বরী ও জগতের মাতা । হে মাতঃ! তুমি করুণা করিয়া রহ 

প্রদান কর 7 ৭) 

বি বকা বিটি গা পেজ 
. ছ্গপে আং বিভূত্তী হইয়াছিলে,তুমি একমাত্র জগতে সুন্দরী,তুমিই আপন সুস্বাদু 
 শ্বীমপয়ে ধ্র রান করিয়া জগতের শ্রি্ার্াষাধন করিতেছ, মি সকলকে 

ক 



+ ভকাভীইকী বারী কা 

জ্ঙ্ষিং (বা ১ 
কতত্রাপকরী মহাভয়করী মাতা কৃপাসাগরী, 

ভিক্ষাং টিন১০৭৪৮ 

সৌভাগ্য প্রধান করিরা মহেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ হইয্মছ, মি ভাঘারণের 
অভীক্ট প্রদান কর ও তাহাদের অবস্থার কল্যাণসম্পাদন কক্ষিতেছ। মাত 
অন্রপূর্ণে! তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং জগতের নাতি করুণা উঃ 
আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৮॥ 

দেবি! তুমি কোটি কোটি চন্দ্র রা রতি 

তুমি ললাটে অর্ধচন্ত্র ধারণ করির়াছ, তুমি চন্ত্ার্কের বর্ণ প্রদান করিশ্বাছ, তুমি 
চন্দ্র, সূর্য্য ও অনলের ন্যায় ভাম্বর কুগুলযুগল কর্ণে ধারণ .করিক়াছ।, জননি ! 

তুমি চতুর্ভুজা, মালা, পুস্তক, পাশ ও অঙ্কুশধারিণী, তুমি কাশীর অধীশ্বরী, 
আমাকে ভিঙ্ষা প্রদান কর ॥ ৯। 

মাত: ! তুমি ক্তরিয়কুল পরিত্রাণ করিয়াছ, তুমিই সকলকে অভয় প্রদান 
ফর, তুমি জীবগণের জননী, তুমি করুণার সাগরস্বরূপা, তুমি ভক্তবৃন্দকে 

, মোক্ষ প্রদান করিয়া থাক এবং নিরস্তর সকলের কল্যাণবর্ধন কর । জননি ! 

তুষি বিশ্বেশ্বরেরও শ্রীবর্ধন করিতেছ, তুমিই দক্ষের ষজ্ঞ ধ্বংস করিক্বাছ এবং 
তুমিই ভক্তগণের রোগসকল বিনাশ কর। হে অন্রপূর্ণে! তুমি কানীগুরীর 
অধীশ্বরী, করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর॥ ১৯৪. . 

রে হে অন্পূর্ণে!*তৃমি নিয়ত পূর্ণরূপে বিরাজিতা আছ, তুমি মহাদেবের প্রাণ 

ক্র ইারাাগাজারি দান 
২৩০ ৪+ 



12 

শ্রীগণেশার নময। 

বজজানং প্রশষকরং বদিজিরাপাত, তত জের বত্পনিষধস নিশ্িতা্থন্। 
তে ধ্সা বি পরমার্থনিশ্চিতেহাঃ, শেষাস্ত ভ্রমনিলয়ে পরিভ্রমন্তি ॥ ১" 

'্আদৌ বিতিত্য বিবরন যদমোহযাগ-ঘেবাদিশক্রগণমাহতখোগরাজ্যা: । 
কাস্াযতং সমু পরা, টরানিনা বনী নিগার); 

বার অর্থাৎ নি বেদ সংসারের অঙরগ ত্যাগ করিয়া জান ও বৈরাগ্য উপা- 
দন বশত: হোক্ষ লাত করিতে পারি, আমার এই বাসনা! পূর্ণ কর ৪১১ 

| পার্বভী দেবী "আমার মাতা, দেবাদিদেব মহাদেব পিতা শিবভক্তবৃন্দ 

যার বৰ এক বিলোকই আমার হবেশ ১২। 

্ অরপূর্ণান্তোত্র তি | 
5 

ু বলেই জাই প্রশস্ত জানু, আর নি যাহা প্রতিপািত হইয়াছে, 

তাহাই জে বং বাহার! পরমার্থ-নিশ্চয়ে যত্ববান্, তাহারাই ধন্ক। রাহাদে 
পরমার্থলা ফ্ধ নাই; তাহারা ভ্রমের বশীতৃত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে 
য়া গু, হয়া বষাযনন/াগ কমি সোল রাগ, 



| | তাজেপামবেক্িত মকর, শান প প 

না চা খা ক বীজমূ। 
ৈত্রদ্ষ তৎ সমন্থপাসিতমেকচি বিরেজুরিতরে ০ 

উদ মরগজরজাবক্তদ) বে 
সংসারবন্ধনমনিত্যমবেক্ষয লা জনাদিনা তস্য বনি ॥৭8 : 

| বরা রেডি বিন রক বরা উপনিষদ চি 

পাঁন করত ত্যজম্পৃহ। ও বিষয়ভৌগে বিরক্ত ইয়া স্ব পরিত্যাগ, করিবা 
বিজন প্রদেশে, বিচরণ করেন ॥ ৩॥ 

বাহারা পুরুষ, হারা ভবর্ধনের হেভুভৃত “মামি, আমার এই ছুই 
পদের ব্যবহীর ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ অহংজ্ঞান বিসর্জন পূর্বক মানাপমানে 

সমভাবাপন্ন ও সর্বত্র সমদর্শা হন এবং অন্ত কর্তা আছে, এই প্রকার জান 

কিয়া সেই সর্ধক্তােকর্মপরিপাকফল মণ করিয়া থাকেন॥ ৪8 

. হীহারা ধন্য পুরুষ, তাঁহারা ইহুকালের সুখ, দীর্ঘজীবন ও বর্গাদি অপবর্গ- 

লাভ এই চেষ্াত্রয় বিসর্জন পূর্বক মোক্ষপদেরঠুঅনুসন্ধনি করেন এবং ভিক্ষা- 

চরণ দ্বার৷ দেহয়ান্রা নির্বাহ করিয়। থাকেন, ার নর্ানে বপয়া কী 

স্বায়ে পরাৎপর পরমাত্ম-জ্যোতি দর্শন করেন ॥ ৫ ও 

্ পরক্রদ্ধ সৎ নহেন, অসৎ নছেন, সদসৎ নহেন, মহৎ নহেন, শব নছেন, রী 

নেন, পুরুষ নহেন, ক্লীর্ব নেন, তিনি একমাজ জগতের কারণ ধস পুককবরা 

“এই প্রকারে সেই পরব্দ্োপাসনায় আসক্ত থাকেন এবং যাহারা বর 
রে তাহারা সংসারবন্ধনে বধ হইয়া জাছে। ৬ ৪ ক... 

ক, বাপি জনিষ্য ববন্ধনকে 'জানরপ অস্গিন্বার 

করিয়া স্বাধীন বা পরিমুক্তভাবে পরিভমগ করেন, 9. ॥. 

্ 



ৃ অহিঘিব জনযোগং সর্বদা া্বেদ্যুপমিব নুনারীং 'অঞজুকামী [ যাই? 

দান হান হা দিগ 

| ০ জগদেব ননদনবনং রেলিং করক্মা, 
দিলা ুপ্যা: তা: জ্লাং / 

ফি বসব ৃষ্টে পরে ্ বণি॥ । ১৭ 

ইতি পরমহংপরিত্রাজকাচাধ-মঙ্ছ্রা ার্ধ্যবিরচিতং বসাটকস্তোত্রম। 

হারা ধন পুরুষ, তাহারা প্রশাস্তমনে অনন্পচিত্ত, শাস্তস্বভাব, একত্ব- 

নিচকারী, |নিবৃত্ধমোহ যোগিগণের সহিত অরণ্যে অবস্থিতি করিয়া 
 শাসগর্যযানোচন! করত পরমতরক্ষপদ অঙথসন্ধান করেন ॥ ৮॥ | 

_ ধিনি নিরস্তর সর্পবং জনসংসর্গ ত্যাগ করেন, সুন্দরী নারীকে যৃতদেহবং 

পরিত্যাগ করিয়া সংসারবৈরাগ্য লাভ করিয়াছেন, বিষয়সকলকে 'বিষবৎ 

জান কযিরা দুরন্ত কামাদি রিপুসমহকে জয় করিতে পারেন, তিনিই পরম- 
হংদ এবং তিনিই মুকতিপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৯৫ 

,. বখন ভাগ্যবশে কোন ব্যক্তির পরর্দ্ধদর্শন হয়, তখন এই নিখিল জগতই 
আনন্বকানন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, সকল বৃক্ষই কর্বৃক্ষবৎ জাঁন হয়, 
মস ই পাবলবও পরত োধ হয সকল করিয়া পরিজ সকল বাক্যই 

সংস্কৃত শ্ীতিবাক্যতুল্য, সকল পৃথিবীই বারাণনী] এবং রদ অংসথতিই 
বো ক 

ইতি ধাইকভোত পর ॥ 



সু জহীহি যা করু সং মি? দল ক ্. 

সপ ভাব চর নাস্তি ততঃ ৮৬ নত্যম্ 
» পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতি, সর্বতৈষা বিহ্তা নীতি: ॥ ২) 

কা তে কাস্তা বে পুত্র সংসারোহ্য়মতীব বিচিত্র: | 
কন্য ত্বং বা কৃত আয়াতত্তত্বং চিন্তায় তদিনং ্রাতি: ৪৩ ॥ | 
মা! কুরু ধনজনযৌবনগর্বং হরতি নিমেযাঁৎ কাল: সর্বমূ।, 
মীয়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্হ্মপদং প্রবিশাশড বিদিতা ॥ ৪ | 

ছেয্ুঢ়? তুমি অধিক ধনলাভের আঁশ পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধি বারা 
সদসছিব্েচনা করিয়। মানসিক দুরাশা পরিত্যাগ কর এবং আপন শক্কি অনু- 
সারে কণ্ম করিয়া সেই কর্ে যাহা লাভ হইবে, তাহাতেই চিত্ত সন্তুষ্ট কর ॥১৪ 

এই জগতে যত অর্থ আছে. সকলই অনর্থের কারণ বলিয়া জ্ঞান কর । এই 
(লৌকিক অর্থ দ্বারা কিঞিন্সাত্রও প্রকৃত সুখ হইতে পারে না, বরং নানাপ্রকার 
অনিষ্টই সাধিত হইয়া থাকে । পরস্ধ সর্বত্রই দেখা যাইতেছে যে, ধাহারা! ধন- 
শালী, তাহারা আপন পুত্রকেও ভয় করিয়! থাকে ন, সুতরাং ধনাশা পরিত্যাগ 

করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ২1: 
. হেত্রাতঃ! এই সংসারে সকলই: আশ্র্য অর্থাৎ ইহা কেবল উন্জজালিক | 

মায়াবগ প্রকৃত পক্ষে কিছুই সত্য নহে । একবার নুক্রূপে চিন্তা করিয়া দেখ 
দেখি, তোমার কাস্ত। কে, তোমার পুত্র কে এবং তুমিই বা কাহার ও কোথা 
হইতে আসিয়াছ ? এই সকল যথার্থরূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে সফল সংসারই 
অসার বলিয়া বোধ হইবে ॥ ৩ ॥ 

হে ভ্রাতঃ ধন, মন ও যৌবনের গর করিও নাতকারী কাল নিছে 
ধ্যেই মকল হরপণকরিতে পারে । আর এই অধিল ব্রহ্ধীই মায়াময়, সুতরাং 
ই অনি ] সংসার পরিত্যাগ করিয়া শী ব্রহ্মপদে প্রবেশ কর । এই সংসার 

স্কজহ বশর, একমাজ ্ দপরিজ্ঞানই সর্কদবিষয়ে শাস্তি ্রদ্ধান করে ॥৪॥ 



ুরবর্দিরতরঠলবাস: শব্যা ভূতলমজিনং বাস: %. 
সর্বপরি প্রহভোগত্যাগ+, ২ কত সুখং ন করোতি বিরাগ /৬৮ 

"শত মিজে পুতে বধ” মা কুক বং বিগ্রহলন্ধৌ [৮ 

ভৰ সমচিত্ঃ সর্বত্র ত্বং, বাছচিরাদ্যি বিমূ॥ ৭ ॥ 

স়্ি ময় চান্যআোকো বিছুরবযর্থ ই, . 
সর্কান্মিরপি পর্ঠাত্বানং, সর্বোৎস্জ ভেদষ্জীনম্॥ ৮ 
প্রাণীরা পিতার নিতানজাবিকাগাদ | পা 

: জাগ্যসয়ানসমাধিবিধানং, কুর্ববধানং মহদৰধানম্॥৯ ॥ 
8:০১ পাশ শোপা্পিদীশীোীশিশ্িশিাশিীশিটিঁিশটিটিটিশিিটি 

কান . ক্রোধ, লোভ ও মোহ এই সকল পরিত্যাগ করিস গ করিয়া! আত্মত্ব চিন্তা 
কর এবং “আমি কে?” ইহার তন্বাহ্সন্ধানে প্রবৃত্ত হও। আত্মততুপরিজ্ঞান 
ব্যতিরেকে এই জগতে আর সার পদার্থ নাই, পরন্ধ যাহারা আত্মতবব-পরি- 
"শানে পরাছুখ, তাহারা নিরস্তর নরকতোগ করে ॥ ৫॥ 
“ দেবালরস্থিত তরুতলে অবস্থানপূর্ব্বক চক্র পরিধান করিয়া ভূতলশব্যায় শয়ন 

ক্করিলেও কালফাঁপন করা যাইতে পারে। বাস্তবিক বিবিধ বিলাসবস্ত্র ভোগা- 

পেক্ষার তরুতলে বাসই সুখকর এবং সর্বপ্রকার ভোগ্যবস্ত পরিতাগ করিয়া 

| ইতরাগ্য আয় করিতে পারিলে কাহার না পরমনুখলাভ হইতে পারে ? ৬ ॥ 

বদি তোমার অচিরকাঁলমধ্যে বিসুত্ব-্রাপ্তির অভিলাষ থাকে,আহা! হইলে 
বম ছি, খু ও বন্ধু ইহাদিগ্সের প্রতি কোনরূপ বিশেষ বত্ব করিও না, সরব 
অমর্শা হও অর্থাৎ শক্রমিত্রাদিতে সমজ্ঞান কর, লোকের সহিত প্রীতি বা হব 
করিতে হ' রব না কাহারও প্রতি বন্ধের ইতরবিশেষ করিও না, তাহা 

তোমাতে, আঁমাতে ও জা ব্যস্তিতে একই বিষ বিশকমান আছেন,ত্ে 

রং 'আর্মার প্রতি অসহিচ্ হইব! বৃখা কোপ করিভেছ কেম? কারণ, তুমি, 
রি পা এক | জজ ততবার গাদ হাসনা 

ভেরজ্ঞান পরিত্যাগ কর ॥ ৮ ॥ ১১ 288০০78 ৫ 

শরক্ষণে তোমাকে প্রাপ্তির সুপার ব ব্লিতেছি, তাহাই আচরণ কং 
ধা পরায় ও প্রত্যাহার সাধন কর, খোল বং কোন্, 
অসৎ, তাহ] বিবেচনা কর এবং জপের সহিত সমাধির অনুষ্ঠান কর ॥১$ 
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দি ব্যান, দোকং শোক নব ১০৪ 
কা জা উজ দিবা। ৃ 

লু নরকমনেকম্॥ ১৩৪ এ. 

ইতি ্ ীমঙ্ছঙ্করাচাধ্যবিরচিতং দ্বাদশপঞ্জ | 
সী পা াশশিপাসিশিশিশীশিশিশটা শী টিলা শিপ 

যেমন পনবপত্থিত জল চঞ্চল, তোমার জীবনও. মেইন উরে 

পত্রগত জল যেমন অল্পকারণেই পতিত হইতে পারে, সেইক্সপ তোছার জীব 
নও অতি নহজে বিনাশ পাইতে পারে । আর এই সফল লোকই ব্যাধি ও 
অভিমানগ্রত্ত এবং শৌকাঁভিভৃত ; ই রীরগািদিনািরনিনিনাদ | 
বিশ্বাস না করিয়া আত্মতন্বপরিজ্ঞানলাভে হত্ববান্ হও ॥ ১০ পি 

তুমি বাতুলৈর স্টার দেশবিদেশে চিন্তা করিয়া ভ্রমণ করিও না, জোমার ্ 
কি কোন নিযস্তা নাই? যিনি তোমাকে হস্তে বন্ধন করিয়া রাখিস্বাছেন; এ 
তিনিই তোমার প্রবোধ জন্মাইয়া দিবেন। তুমি ইতত্তত: পর্যটন পরিত্যাগ... 
করিয়া বিশ্বনিযস্তা বিশ্বেশ্বরের আরাধন! কর, তাহা হইলেই তোমার ভবপাশ রি 
ছির হইস্কা ধাইবে সন্দেহ নাই ॥ ১১ ॥ ন্ পা 

জীগুরুচরণাস্বুজে নির্তর করিয়া তুমি অচিরে সংসার হুইতে “ মুক্ত হও, গুরু 
দেবে ও রাখিয়া তাহার উপনেশীুস্ণারে কার্য করিলেই তৃষগি ইন্জিয়গণ ও 

সংঘম করিতে পারিবে এবং তাহা হইলে আপন: হদয়যধ্যে সেই অনাদি 
নগর নীক তারিক শানে 9৪ | 

| এই বাদশপ্ররিকামর ঈশ্বরন্তোন আমি শিলপবর্গের উপ দেশ দশার্থ « 



বিবি খরী সার থা, রিনি 
কাল: জীড়তি গচ্ত্যহু্দপি ন মুক্ত্যাশীবায়:। রঃ 
ভজ গৌবিন্বং ভজ গোবিদ্বং ভজ গোঁবিনাং মূঢমতে | রি 
প্রাপ্ত ননিহিতে যরণে, ন হি ন হি ক্ষতি ভুকঞকরণে। ১। 
অগ্রে বহিঃ পৃষ্ঠে ভান্ রাত চিবুকসমর্পিতিজাগ:। এ 
করতলভিক্ষা তরুতলবাসম্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপাশ: । 
ভজ গোঁবিন্দং ভজ গোঁবিন্দং ভজ ভজ গোঁবিদ্দং মুঢ়ষতে ! 

 প্রীরপ্ত সঙ্গিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডূকঞকরণে ॥ ২. 
. যাবছিতবৌপার্ষনশক্ন্তাবনিরপরিবাঁরো রক্ত: । 

__ "প্যাক অন্চদহে, বার্ভং তি কোৎপি ন গেছে 

দিন, রনী, সায়ংকাল, প্রাতঃসময়, শিশির ও বসস্ত-খতু এই সকলই পুনঃ 
১ গন যাতায়াত করিতেছে, কাল ক্রীড়া করিতেছে, আহ ক্ষয় পাইতেছে, 

্ তথাপি আশারাযু পরিতাক্ত হইতেছে না | হে মুড়মতে ! সর্বদা গোবিন্দের 
_. ম্ঘারাধনা কর, তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে 
- না। তুষি যে দডুকঞকরণে” ইত্যাদি ধাতু বিচার পূর্বক শাস্্প্ধ্যালোচনা 
 করিতেছ,: মর্ণসময় উপস্থিত হইলে কিছুতেই তোমার মরণনিবৃততি হইবার 
নহে, মেই "ডুরুঞ্করণেশ তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১ ৰ 

:.. ছেস্কৃ্ষতে! তোমার মীতনিবারক বন্ত্াদির অভাবে সম্মুখে অগ্নি এবং পৃষ্ঠে 
ূ কৌন লইয়া দিনপাত করিয়া থাক, রঞ্জনীযোগে চিবুকে জাঙ বিন্স্ত করিয়া 

|  কায়জেশে যাঁমিনী যাঁপন কর, তোমার ভিক্ষাপাত্র নাই, করতলে ভিক্ষা গ্রহণ 
ক্র), তোমার বাসগৃহ নাই, তরুতলে অবস্থান কর, তথাপি তৌমার আশা- | 

পরি, রাগ হইতেছে না, অতএব সর্বদা গোবিন্দের আরাধন1 কর। বাকাল - 
টু উপ! তু হই ল পড়ুকঞ্করণেশ তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না & ২॥. 
ছু সুমতে! | যাবৎ তোমার বিতোপার্জনে শক্তি থাকিবে, ভাবৎ তোমার 

পরিবার অনুগত রহিবে,পরে যখন তোমার দেহ জঙরীভৃত হইবেনোপার্জ- 
নের ক্ষমতা থাকিবে না,তখন কেহই তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়া একটি কথাও 



রি খে সি তম মননণে, ই 

শপ ন চপ মা, উনি বু | 
ভজ গোবিন্দং তজ গোবিনং, রি নি 

 শ্রা্থে স্নিহিতে মরণে, ন হিন হি ক্ষতি ভূকঞররণে॥। ৪। 
_ ভগবদগীতা কিঞিদবীতা, গঙ্গাজললবকপিকা! লীতা | . 
সরুদপি ঘত্ত মুরারিসম্চা, তন্ত যমঃ কিং কুরুতে চর্চা 
ভজ গৌঁকিন্দং ভজ গোবিজ্ধং'ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে 1. 

্রাপ্তে সন্মিহিতে মরণে, ন হি নহি রক্ষতি ডুকঞকরণে ॥. €॥ 

 অঙ্গং গলিতংপলিতং মুগ্তং দশনবিহীনং জাতং তুওম্। 

বৃদ্দো যাতি গৃহীত্বা দণ্ড, তদপি ন মুষ্চত্যাশাপিপ্ুম্। 

পপাশীশীশিশাশীশশীটি 2১৮ শশাীশীশীশিীী শা ীশিটিিশপীশত শিটিতিশ 2 রি রিররারিরারা ঠা রা ররর নিন টিনা 

চি চা সি 

জিজ্ঞামা করিবে.না, অতএব এইক্ষণ শক্তি থাকিতে থাঁকিতে গোঁবিনের 

আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে “ডুরুঞ্করণে” তোমাকে রক্ষা 
করিতে পারিবে না ॥ ৩॥ 

হে যূড়মতে ! তুমি উদরপোষণের নিষিত্ত কথন যন্তুকে জটাতার ২ বহন 

(করিতেছ, কখন বা মস্তক মৃণ্ডন করিতেছ, কখন কেশবিন্তাস কিয়া 
থাক, কখন কাষাবস্থ পরিধান করিয়া বিবিধ বেশে সাজিতেছ, তুমি জগ্জ 
অনিত্যতা দেখিয়াও দেঁধিতেছ না, এইক্ষণ এই সকল পরিত্যাগ করিল 

গোরিনের আরাধনা! কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে “ডুকএকরণে” তোঙাকে 
রক্ষা করিতে পারিবে নাঁ॥৪1॥ 

যেব্যক্তি ভগবাগীতার কিয়নংশ অধ্যয়ন করিয়াছে, ষে ব্যক্তি কণিকা- 
মা গঙ্গাজল পান করিয়াছে কিংবা একবারমাত্র মুরারির অর্চনা করিয়াছে, 
বম তাহার কিছুই করিতে পারে না) অত্তএব হে যুঢ়মতে ! গোবিন্দের আরা- ্ 
ধনা কর, ৃ ত্যুকাবে “দুকঞকরণে” তোমাকে রক্ষা করিতে পাবিবে না ৫... 

বৃদ্কারে অন্ষকল শিথির হইয়া যায, মন্তুকের কেশগুলি শুল্বরণ হয়, মুখ 
বিহীল হয় এবং দণ ধরিয়া গমন কারতে হয়, তথাপি আশা পরিত্যক্ত ছয় 

মা ॥ নংারের আশাপাশে ৰ্ধ হইয়া থাকিলে কোন কালেও ক্েশের ্বিি 



৫ & 1 ক ২  ম্রণে, নন হি ন্ হি রক্ষতি ভ্রঞকষরণে ॥ ॥ - 

পু পি জননং পুনরপি মরণ, গুনরপি জননীব্ঠরে শঙ্বন:.. 

ইহ সংসারে খলু দুত্তারে, কপাপারাৰারে পাহি মুরারে ! 
গোবিন্দ ভজ গোবিন্দংভজ গোবিন্ং মৃঢ়মতে ! 

প্রাপ্তে নন্গিহিতে মরণে, নহি নহি ক্ষতি ডুরঞ্ককরণে ॥ ৮ | 

পুন্পি রঙ্গনী পুনরপি দিবস, পুনরপি পক্ষ: পুনরপি যাস: 
পুনকপ্যক্রনং পুনরপি বরঘং রা ন মুঞ্চত্যাশামর্বম্। | 

চু হুইবে না, অন্ত হে সূঢমতে! গোঁবিন্দের আরাধনা কর, ু্ণাল উপ- 

স্থিত হইলে “ডুকরে তোমায় রক্ষা করিতে পারিবে না ৬॥ 

: যাবৎ বাল্যকাল থাকে, তাবৎ ক্রীড়া-কৌতুকে আসক্ত হয়, পরে যৌৰন- 

কাল উপস্থিত হইলে যুবতীর প্রেমে অক কে, অবশেষে বৃন্ধকাল স
মাগত 

হুইলে নানা প্রকার চিত্তার নিমগ্ন হয়, কেহই, পরমন্রদ্ধচ
িস্তনে অহ্থরক্ত হয় না; 

অতএব হে মৃঢ়মতে ! তুমি এই সময়ে *গোঁবিন্দের আরাধনা কর, কাল 

পন্থিত হইলে দঢুকুঞ্কুরণে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না & ৭. 
ন এই সংসারে একবার জন্ম হর, পরে মরণ হয় এবং পুনর্কীর জননীর জঠরে 

জন্ম পরিপ্রহ করিতে হয়, এই দুত্তর সংসার পরি হই কাহারও নাহ বহি, 

হে মুরারে ! তুমি কপা করিয়া উদ্ধার না কর্ধিলে অন্য উপান্স নাই” এইকাগে 

সুকুন্মের উপাসনা কক্সিলেই হরি তাহাকে রক্ষা করেন? অতএব হে যৃতে 
তুমি গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত পালা 

[তোমাকে রক্ষা করিতে পান্সিবে না ॥ ৮। 
আর 

একবার দিবা ও একবার রাজি হয়, এইক্ষপে পুনঃ
 পুন: কার রা ই 

তেছে ) ইহাতে শ্রক পক্ষ হইয়া থাকে |. এই প্রকারে তুই পে একদল,
 ছু 

হালে এক বদ খতৃতে এক অর এবং ছুই অরনে এক বধসর হইসে 

খই পে দিল, পক্ষ, মাস, খু, অপ্ধন ও বলয় পুন
ঃ খুনঃ ফাতাকাঁত করিতে 



তে কঃ ক টং রা বীর ক গা. 
বনে ক পাবা জাতে তবে ক: সংলারঃ। 

. শে তে গে, নহি নাই রতি করস. 

সহজ গোিবং তই সৌরিনা, জজ গৌবিনং সা।: 
পরাতে সরিহিতে মরে, ন হি নু'হিরক্ষতি ভুকএকরণে ॥ ১১4. 

কমং কোইহং কৃত আসত, কা মে জননী কো মে তাত: । 

ই পরি রাও বিশ্ব ত্য স্বপ্ুধিচারম। .. 
, 

বি আখা-পরিতাগ হইতেছে না। এইরগ আইলে বম বাজি 

কোন কালেও ক্রেশের নিবৃত্তি হইবে না। অতএব হে মৃঢ়মতে | তুঙি 

র্বদা গোবিনদের আরাধনা! কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে করণে 

তোমাকে রক্ষা করিতে পাঁরিরে না ॥৯] . : ৯ 

বরন বৃদ্ধ হইলে যেমন কামাঙ্গরাগ থাকে না, জল শুষ্ক, হইলে যেমন 

সরোবর নাম থাকে না, ্রব্যাঁভাঁব হইলে যেমন পরিবার থাকে ঘা, সেইরণ 
ব্রহ্ষবিজান হইলে সংসারান্ুরাগ থাকে না । একমাত্র গোবিন্দের আরাধনাই 

্ষতত্ব-পরিজানের কারণ, অতএব এক-ঢমতে ! তুমি এইক্ষণ গোবিনের 

আল্লাধনা কর, ক্রি হইলে লা আমাকে কা ক কার্িতে 
দে না ৯১৬ 0 ১১615 

। ইহ] বারংবার বিচার কমিক দেখ এক রণ, 

কা করিতে পারিবে না ॥ ২৯7: | এক 

রঃ সি আসি কে? কোথা ্  আসা আমার গনী ক 

পিতা কে? ইহা স' 1০ স্তা কর । হুক্ছরূপে এ কল বিচার করিয়া দেখিবে 

শত জাই খানবগণ টি স্তনে অনরক্ষ বাকে। । বা ্রিক 



প্রাণথ শি রাগে নিল তি পণ ১২॥ 

গং ঈতানামসহত ধ্যেরং শ্রীপতিরূপমজন্রং। | 

 নেয়ং সজ্জনসঙ্গে চিত্ত দেকং দীনজনার চ বিতম। 

ভজ গোবিন্দ ভজ গোবিন্দ ভজ গোবিন্দং সুঢমতে ! | 

.প্রাঞ্থে স্রিছিতে মরণে, ন হি ন হি বক্ষতি ভুক্কঞকরণে ॥১৩॥ বজ্জীবো! নিবসতি দেহে, কুশলং ভাবং পৃঙ্ছতি গেহে। . 
গতবতি বায়ৌ দেহাঁপারে, ভাধ্যা বিভ্যতি তশ্মিন্ কায়ে। 

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্ং, ভজ গোবিন্বং যুঢ়মতে ! 

প্রান্তে সঙ্গিহিতে মরণে, ন হি ন ছি রক্ষতি ভুক্কঞ্করণে | ১৪॥ 

স্ুখতঃ ক্রিয়তে বাঁমাভোগ+, পশ্চানবন্ত শরীরে রোগঃ। 

পি লৌকে মরণং শরণং, তদপি ন যু্চতি পাপাচরণম্। 

পপ ০.৯ পপর. পপ পাপসপপ্পপাপাপাািী শশা শত 

অধিল সংদারই ্বপ্নবৎ অসার বলিয়া বোধ হইবে । হে সুঢ়মতে ! রাতে 
অসার সংসার পরিত্যাগ করিয়া গোবিনের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত 

হইলে “ডুরুঞকরণে' তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১২ ॥ 

_ সাংসারিক গানের মধ্যে নারারণের সহশ্র-নামগান,ধ্যানের মধ্যে অনবরত 

জীপতির বূপচিস্তা, সজ্জনসঙ্গে মনোনিবেশ এবং দীনজনকে ধনদান, এই কয়- 

টিই সার; অতএব হে মুঢ়মতে ! তুমি উক্ত কার্যসকল করিয়া গোবিন্দের 

আরানা কর, স্বত্যুকাল উপস্থিত হইলে “ডুরুঞ্জকরণে” তোমাকে রক্ষা 

পথ 

৫ রে বখন' প্রাণবাছ বহু সৃকগেই হে আসিয়া কুশল 

গধ ক্জাপন ্ রাণপ্রিকী ভার্ধ্যাও সেই দেহ দেখি বিনাশ উপস্থিত 

| লে নফলই নিত বলিয়া! জানা যাইতেছে, শখ হয়, নুত্রাং এই 

শ্রই অনিত্য সংসারবাসন। পরিত্যাগ করিয়া গোবিে মুউমতে! তুমি 

কা উপস্থিত হইলে “ভুক্৯ঞএকরণে”তোমাকে রক্ষা বীরাধনী কর, স্ৃত্যু 

 যানযগণ অ্ুখলালসায় যুবতী-সস্ভোগ ক্ষরে, ্  পারিবে না 8১৪ । 

হজ গড়ে। দিও নংসারে মরণই একরূপ মধ র দেহ রোগাভিস্ূত 



. নাহংন ত্বং বাং, বানি কমর রি রি ত শোক. 
তজ গোবর, ভজগোবিদৎ, ভন গোবিন্দ ঢমতে! 
পরবে বত নেন হন হি ভঞরণে॥ ১৯। 

জানবিহীনেসরঘযেছেন, কিন ভবতি ও ন্সশতেন। " | 

ভজ গোবিনং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিনং মতে! পা 
প্রাণে ননদিহিতে মরণে, ন হি ন.হি রক্ষতি ডুকঞকরচ ॥ ১৭), 

ইতি ্র্্করাচারধ্যবিরচিতং টপজরিকান্োতর॥ 
স্পশাসপাশীসসাপাপিশাশীা 

ডামাকে সছুপদেশ দিতেছি, তুমি এইঙ্ষণ। পাঁপাচরণ পরিত্যাগ করিয়া 

গাবিদ্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে ন্ডুকুঞকরণে” 

তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১৫। | 

হে ষৃঢমতে ! পথস্থিত জীর্ণ বস্থশ্তবিরচিত কন্থা ধারণ করিয়া পাপগুণ্য- 

বিবজ্দিত পথে গমন কর, তুমি, আমি ও এই লোক ইহাঁদিগের কিছুই সত্য 

হে, ভবে. কি নিমিত্ত শোক করিতেছ? এইক্ষণ এই অসার সংসারের 
াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া গোঁবিদ্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকান উপস্থিত 

ঢইলে “ডুকুঞএককরণে” তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না$১৬॥ 
গঙ্গাসাগরসঙ্গমস্থানে গমন করুক, নানাবিধ ব্রতপালন করুক কিংবা দাঁন 

কক, জান ব্যতিরেকে পুত শত জন্নেও কিছুতেই মু্িলাভ হইবাঁর নহে। 

মাত্র জানই মুর কারণ, সেই জানও গোঁবিনের আরাধনা! অপেক্ষা 

ধরে) অতএব হে মূঢ়মতে ! তুমি গোবিন্দের আরাধনা কর, ৃত্যুকাল
 উপ- 

হইলে “ডুরএকরণে” তৌমাকে রক্ষা করিতে পারিবে. না॥ ১৭॥ 
ইতি চর্পটপঞ্জরিকাস্তোত্র সম্পূর্ণ ॥ 

শি 



_ যে মাতর্দণিকর্ণিকে তব জলে মন্জপ্তি নিক্যবাঃ, , 3 
13881 কৌ সামার রঃ | 

অল মক ছি কী 
টিসি ২০০৭ টি ৪.৪ ০. এপ 

এগ িক। তোমার . তীরে কোন জ্ত প্রাশত্যাগ করিলে ও 
ক্ষণাৎ হরি ও হরের বিবাদ আরত্ত হয়। হরি বলেন, “আমি ইহাকে সু 

দি এবং হরও বলেন, “ইহার মুক্তপ্রদানে আমারই সম্পূর্ণ আ 
| ” এইকূপে বিবাদ প্রবৃত্ত হইলে হরি হরকে বলেন, “এই মন্কষ্য আদ 

ৃ নর তৎক্ষণাৎ সেই মৃতদেহের মধ্য হইতে বক্ষ-্থলে ভৃগুগ 

্ চি লীতাঘরধারী গরুড়বাহন পুরুষ নির্গত হইর। বিষুদেছে লীন হয় ॥ ১ 
মাহীর তপোবজে ইন্্ত্বাদি প্রাপ্ত হয়, তাহার্/ও আপন আপন ভো' 

| কাচ নান হলে পতি হ ুন্ধার মানবাঁদি যোবিতে জনপথ ক 
ৃঁ এবং কালাস্তররে কণ্মবশত: সেই সকল মস্ত পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া, পরে কী 
৪গতঙগা হইয়া থাকে, কিন্তু মাত: মণিকর্ণিকে ! বে. সকল যন তোমা 

জলে একবারমা্র নিম হর তাহারা নিতাম, প্রাপ্ত হা. কিন্ীট 

খা ইনিও গঙ্গা দ্বারা. অবস্কতা রা াছেন, .সেই কাশীর স্গীপেই মর 
বর্বিকা আছেন, ইনি সকলের জুথ প্রদান: 



নদ নকলা কাযা সর, . 
দাহ উাল৬৯ শেখ /৩। 

ঘা গা ভিন কার আগেই নী হা থাঁকে।' 
একদিন ক্রদ্ধা দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া কাশী ও স্বর্গ এই উভয়কে তুলা- 
দণ্ডে তোঁলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে কাশীর গুরুতা গ্রযুক্ত কাশী ক্ষিতিতচ্ণ 
অবস্থিতা হইলেন এবং হর্স লঘু বলিয়া তাহা উর্জদেশে গমন করিল ॥ ৩ 

 শঙ্গাতীর সর্বাপেক্ষা উত্তম স্থান, সেই” অঙ্গাতীধী হইতেও 
কাকে উত্তমা বলিয়া জানিবে, আর কাশী হইতে মণিকর্ণিকার প্রাধানত 

ছে, যেহেতু, এই মণিকর্ণিকাতে প্রাণত্যাগ . করিলেই ্বয়ং ঈশ্বর 
ক নি 

ভংক্ষপাৎ সেই জীবকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।- আর এই মণিকর্ণিকা- 
স্থাম দেবগণেরও দুর্লভ এবং সর্বপ্রকার পাপবিনাশে দক্ষ । পূর্বব-পূর্ব-জন্মা- 

রত বহুপুখ্যবলেই এটু মণিকর্নিকাস্থানে গমন করিতে পারে এবং যাহারা 
শত গা, তাহারাই ইহাকে লাঁভ.করিয়া থাকে ॥৪॥ . 

যে সকল জস্ত নির্তর ছুংখার্ণবে নি আছে, তাহারা কিরুপে সেই ছুঃখ- 
সান হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, ইহা চিন্তা করিয়াই বিরিঞ্ি ছুঃখার্ণবনিষ্ 
& রসাল নর সক লোকেই | 

দান হইলেই রত টে পতিত হই থাকে, কিনতু ক ৃ লিখুরী, রব, অর্থও - 
কাম ভান করিয়া অবশেষে মুক্তি দিয়া থাকে ; সুতরাং 

লন ক হাতে সানাই 5। 



রু্া বা হয়য়ো তবস্তি বহধন্তেষাং বহতং রর 
ত্বতীরে মরণত্ত মঙ্গলকরং দেবৈরপি শ্লীখ্যতে, 

(শক্রত্তং মন্থজং সহশ্রনকনৈত্র্িং সদাতৎপর: । . . 
ীস্তং সবিষ্ভ। সহক্রকিরণৈঃ পাষ্পাভোহতূৎ সঙ 

পুণ্য খসৌ বৃষগোহ্থ বা গক্ষড়গ: কিং মঙ্দিরং যাল্ততি ॥ ৭ & 
মধ্যাহ্ন মণিকর্ণিকান্গপনজং পুণ্যং ন বক্ত,ং ক্ষম:, 

স্বীন্সৈরবশতৈশ্চতুর্ঘ,খন্দুরো. বেদাখদীক্ষারডরুঃ | : | 

যোগাভ্যাসবলেন চন্দ্রশিখরত্বৎপুণ্যপারং গত- ঙ্ 
স্বতীরে প্রকরোতি স্বপ্তপুরুষং নারায়ণং বা শিবম্ ॥ ৮ ॥ 

যিনি গিরিগ্রোবদ্ধন ধারণ করিয়াছেন এবং বাহার বক্ষ:স্থলে ভ্রীবৎসচিঃ 

ভূষণরূপে বিদ্যমান আছে, সেই মুরলীধর হরিও এক, আর ধিনি শিরোদেে 
গ্জাকে বহন করিতেছেন, সেই নীলকণ্ শঙ্করও এক,কিস্ত মাত: মণিকর্ণিকে 

বাহাঁরা তোমার জলে নিমগ্ন হয়, তাহারা সকলেই রুদ্র বা হরিন্বরূপ হইয় 
থাকে; তবে কিরূপে ইহাদিগের বহুত্ব হইতে পারে? অর্থাৎ তোমা; 
মাহাজ্ব্যবলে এক হরি ও এক শঙ্করও অনেক হইয়া থাকেন ॥ ৬ ॥ | 

দেবি মণিকর্ণিকে ! তোমার তীরে মরণও মঙ্গলকর, দেবগণও এই যর 

পের গৌরবপূর্ধক আকাঁঙ্ষা করিকাঁথাকেন। আর যে ব্যক্তি তোমা 
তীরে প্রাণত্যাগ করে, দেবরাজ সহশ্রন়ন দ্বার! তাহাকে দর্শন করিবা; 

নিমিত্ত সমুৎস্ুক থাকেন ; . তোমার তীরে মৃত ব্যক্তি যখন আগমন করিতে 

থাকে, তখন কুর্ধ)দেব তাহাকে সহম্্রকিরণ বারা প্রত্যুদ্গমন কত্েন। 

. ব্যক্তি বিষ্ুত্ কিংবা শিব প্রাপ্ত হইয়া কোন্ পুণ্যপুরে না প্রবেশ িি 
পারে?৭॥ 

-রুরামন খের বীনা; ইনি স্বীয় পরিমাণে শত বংসরেও মধ্য 
কালীন মণিকর্ণিকাঁন্সানের ফল বর্ণনা -করিযা! শেষ করিতে পারেন নাই 

| কেবল একমাত্ধ চন্তরশেখর যোগীভ্যাসবলে তোমার, শপুপ্যমাহাত্থ্য জানিতে 

পারেন? বাছা তোমার তীরে মহ ধা নাগীগরঠনগাডাদিতি নি 
নত প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥৮॥. 



নানি 8৯. 

কক্ছেঃ দিবা চিনি উড ক্লং,. 
তমর্কং অনিকর্ণিকান্গপনজে পুণ্যে পাবি ভরে: : 

তথা স্তোক্বমিদং নরঃ গঠতি চেৎসংসারপাখো নিধি 
তত | খরলবৎ ্রয়াতি সদনং তেজোম্র। বরন্মণঃ 7৯). 

' ভগবতি ভবলীলামৌলিমালে তবান্তঃ-কণমণুপরিমাণং প্রাণিনো যে স্পৃশস্তি। 
অহরনগরনারীচামরগ্রাহিণীনাং, বিগতকলিকলঙ্কাতস্কমন্তে লুঠস্তি ॥ ১ ॥ 

_ ত্রন্ধা্ খওয়ন্তী হরশিরসি জটাবন্লীমৃল্লীসয়স্তী, | 
স্বলেণকার্দীপতন্তী কনকগিরিগুহীগণ্ডশৈলাৎ ্্তী | 

বহু বহু ক্লেশকর তপন্তা ও শত শত কোটি অশ্বমেধ-বজ করিলে যেরপ 

পাপবিনাশ হইয়া পুণ্যসঞ্চয় হয়,একবাঁরমাত্র মণিকর্ণিকাঁতে স্নান করিলে সেই- 
রূপ পাঁপবিনাশ ও পুণ্যসঞ্চয হইতে পারে, আর যে ব্যক্তি স্নান করিয়া এই 
স্তোত্র পাঠ করে, সেই মনুষ্ স্ুদ্র জলাশয়ের ন্যায়, সংসার-সাগর পার হইয়া 
তেজোম় ত্সদনে গমন করিয়া থাকে। ৯ 

088 সম্পূর্ণ । 

 হেউগবতি গঞ্জে! । তুমি হরের ন্তকনছিত নীলামনাঘরপ: বদি কোন 

প্রা তোমার কণামাত্র জল স্পর্শ করে, তাহা হইলে সেই প্রাণী কলিকাঁলীন 

র্বাবিধ পাঁপ ও পাঁপজনিত ভয় বিনাশ করিয়া" চামরধারিণী হুরনারীগণের টু 
ক নিরাতনক বাল করিতে পারে অর্থাৎ একবারমাত্র গফাজলকণা শপ - 

শক রি পা 



2 ১. ৪: 

1” ই এ 

ূ ক নিক নির্ভরং যী, 
পাথোধিং পুরয়ন্তী সুরনগরসরিৎপাঁবনী নঃ পুনাতু ॥ ২৭ 
 অজ্জন্মাতঙ্গকুচ্যতমদমদিরামোদমত্তালিজ্জালং, 
 জগানৈঃ সিদ্ধাঙ্গনানাং কুচযুগবিগলৎকুস্কৃমাসঙগপি্ম্। 

সারং প্রীতর্খ,নীনাং কুশকুন্ুমচয়ৈশ্ছন্সতীরক্কুনীরং, 
 পায়ানে! গালমস্ত: করিকত্পভকরাক্রাস্তরংহস্তরঙ্গম্ ॥ ৩ ॥ 

_ আদাবাদিপিতামহশ্ত নিয়মব্যাপারপাত্রে জলং, 
পশ্চাঁৎ পন্নগশীরিনো ভগবতঃ পাঁদোদকং পাবনম্। 

ভূয়ঃ শত্তুজটাবিভূষণমণির্জহোর্হর্ষেরিয়ং, 

 কন্া কল্মষনাঁশিনী ভগবতী ভাগীরথী ভূতলে। ৪ ॥ 

পে শিশীশপীপসপপসা পাপ পপ ৮০০০ 21 ০১৮ শি টা পাশাপাশি ১ শশা শিপ টি শীট শা ৮ শশী টিসি শশা শশী শশী 

নুমেরু-পর্ববতের গুহামধ্যে প্রবেশ পূর্বক সেই গণ্ডশৈল ভেদ করিয়া নির্গত 
হইয়াছ, অনন্তর ধরণীপৃষ্ঠে প্রবাহিত হইতেছ, তুমি জগতের জীবগণের পাপ. 

রাঁশি বলপূর্ধবক বিনাশ করিতেছ, তুমি সাগরকে পূর্ণ করিয়াছ, তুমি স্ুরপুরীর 

ন্দীন্বরূপে শ্বর্গলোক 05 ॥ দেবি! তুমি অধুনা আমাকে পবিত্র 

কর॥ ২॥ 
গঙ্গে! তোমার সলিলমধ্যে মত্তমাতঙগগণ অবগাহন করিত, তাহাতে এ 

সকল করাদিগের কুস্ত হইতে মদিরাম্রীব হইলে অলিকুল সেই মধুপানলোভে 

মত্ত হুইয়া সেই জলোপরি ভ্রমণ করেঃ আর সিদ্ধাঙ্গনাগণ তোমাঁর সলিলে 
স্নান করিত এবং তাহাঁদিগের কুচকুত্তস্থিত কুঙ্কুমলেপে তোমার জলসকল 

পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিত মুনিগণ প্রীতঃকালে ও দায়ংসময়ে যে কুশ- 

দ্বার! দেবপিতৃগণের অর্চনা করিতেন, তাহাতে সেই সকল কুশ-কুন্ুমে 

তীরসমীপন্থ জল আচ্ছন্ন থাকিত, তোমার জলতরঙ্গ করিকরভ কঃ 

আক্রান্ত আছে, সেই জল আরমািগকে পবিত্র করুক ॥৩॥ 

_ দেবি! তুমি অগ্নে অনস্তশয্যাশীয়ী ভগবান্ নারায়ণের পাদোদকরূপে জগৎ 

পবিত্র করিয়াছ, পরে আাদি-পিতামহ ব্র্ধার কমগুনুমধ্যে জনরূপে নিয়মিত 
ছিবে,পরে মহাদেবের জটার ভৃষণরূপে তবস্থিতি করিরাছ, অনন্তর জু মুনির | 
তনয়ারপে অবতীর্ণ হইয়াছিলে। । তুমি কষিকালের সকল পাপ বিনাশ কর, 

১. ৮, শর ভি, 0 

রা্গা ভগীরখ তোমাকে ভূঙলে আনয়ন করিকবাছেন ॥ ৪ ॥ | 



কাশীপ্রান্তবিহারিনী বিজরতে গঙ্গা যনোহারিণী ॥ 

কুতো বীচি্বীচিন্তব যদি গতা লৌচনপথং, ৫৮৭ ২ 

ত্বমাপীতা পীতাহ্বরপুরনিবাসং বিতরসি | 
_ ত্বছুৎসঙ্গে গঙ্গে পততি যদি কারস্তনুতৃতাং, 

তদ! মাতঃ শাতক্রতবপদলাভোহপ্যতিলঘুঃ ॥ ৬ ॥ 
ভগবতি তব তীরে নীরযাত্রাশনোহ্হত, 

বিগতবিষয়তৃষ্ণ; কষ্ণমারাধয়াঁমি | 

সকলকলুষভঙ্গে স্বর্গসোপানসজেঃ 

'তরলতরতরঙ্গে দেবি গঙ্গে প্রসীদ ॥ ৭ 

ব 
টিটি ১১১ 

শাশাশিশীসা 

 গঙ্গাদেবী পর্বতরাজ হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়াছেন এবং যাহারা 

সেই গঙ্গাজলে স্সান করে, তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন, তিনি সাগরে বিহার 

করেন, জন্মমরণাদি ভব্ভয় সমূহ বিনাশ করেন, ইনি সর্পবৎ বক্রগতিতে 

সর্বত্র বিচরণ করেন, মহেশ্বরৈর শিরংস্থিত জটারূপ লতার দলরূপে বিদ্যমান 

আছেন, কাশীপুরীর প্রান্তভাগে বিহার করিতেছেন এবং এই গঞ্গাদেবী সক- 
_লের মনোহাব্িণীরূপে বিরাজমানা। রহিয়াছেন ॥ ৫ ॥ 

দেবি গঙ্গে ! যদি তৌমার এই তরঙ্গমালা কাহারও নয়নপথে পতিত হয় 

অথবা কোন ব্যক্তি তোমার জল পাঁন করে,তাহা' হইলে তুমি তাহাকে বৈকুষঠ 

' পুরীতে বসতি প্রদান কর, আর যদি কোন তন্্ধা'রী ব্যক্তি তোমার ক্রোড়ে 

আপন দেহ অর্পণ করিতে পারে, তাহা হইলে ইন্তত্বপদও তাহার নিকট অতি 

তুচ্ছ 'বোঁধ হইয়া থাকে । ৬॥ 

দেবি! আমি তোমার তীরে উপবেশন করিয়া জলমাতরশনপুরবক সমব্ত 

বিসকবাসনাতে বিতৃষ্ণ হই ্রীকুফদেবের আরাধনা করিতেছি, তুমি.. র্ব- 

প্রকার পাপ বিনাশ কর, তুি ্ব্গারোহণের সোপানস্বরূপ, তোমার 

'"্জঙগ জতি তরল। মাত: এক্ষণে আমার প্রতি প্রসর! হও.॥ ৭. 



পি ূ 
রর - সর্পপিনির্ঘ কো বিক্লোকং গচ্তি ॥ ৯ 

হাদি নমঃ | 

রী শর্দে, ত্দীয়পান্দপন্ক জং নমামি দেবি নম্দে | বাপ নাষি দেবি দে 

মাতিঃ! তুমি শত্তুর অঙ্গে সম্মিলিত আছ | আমি মৌলিপ্রদেশে অঞ্জলি 
_ স্থাপনপূর্বাক এই প্রার্থনা করিতেছি, খন আমার" প্রীপপ্রয়াণসময় উপস্থিত 
হইবে তখন তোমার তীরে যেন বয় শরীর বসন্ত করিয়া আনন সহকারে 
অটো চরণ ও তোমার নাম স্বরণ করিতে পারি এবং আমার যেন 

অত হরিহরাত্মক বন্ধে অচলা ভক্তি থাকে ॥৮॥ | | 



মংগ্যকছনকচজচকবাকশর্দে বীরপাদপ্তং নমামি ঘি রদ ২: 
ধহাগজীরনীরপুরীপাপধৃততূতলং ধবনতমমন্তপাঁতকারিদারিতাপিদা 

জগলপরে মহীভরে ম্ৃকওুসহথশ্মাদে, তবদীয়পাদপ্কজং নমাঁমি দেবি নর্দদদে 
গ্তং তদৈব মে ভররংস্স্থ বীক্ষিতং যদ, রকুছুশৌনকানুরারিসেৰি বাহ । 

বান্ধিজং জং ভবান্ধিছুঃখবর্্মদে, তদীয়পাদপন্জং নমামি দেব র্দে 19 

 অবক্ষলক্ষকিন্নরামরানুরাদিপৃজিতং, সুলক্ষনীরতীরধীরপক্ষিলক্ষকৃজিতম্। 
বশিটশিপিপ পলাদদিকরদমা শপে, তবদীয়পাঁদপন্কজং নমাঁমি নিব 0৫1 
সনৎকুয়ারনাচিকেতকশ্যপাত্রিষটপদৈর্ধতং স্বকীয়মানসেষু নারদাদিষট্পদৈঃ । 

রবীন্ুদুরস্তিদেবদেবরাজিকর্শশর্খমদে, তুদীয়পাদপন্কজং নমামি দেবি নর্শনে ॥:৬.৪ 
হে দেবি ! তোমার জলমধ্যে মীনাদি নানাবিধ জলচর বাস করিতেছে এবং 

এ জল কলিকাঁলের রাশি রাশি পাঁপ বিনাশ কফরে। দেবি! তোমার জল সর্ব- 

তীর্থের অধিনায়ক অর্থাৎ তোমার জলে জাঁন করিলে সর্বতীর্ঘনাঁনের ফল হয়। 

তোমার জলমধ্যে যে সকল কচ্ছপ,কুন্তীর ও চক্রবাকাদি বাস করে,তুমি তাহা 

দিকে সুখপ্রদান কর,অতএব হে দেবি নর্দদে ! তোমার চরণকমলে নমস্কার॥২॥ 

দেবি! তোমার মহাগভীর জল"দ্বারা! ভূতল ধৌত হইয়া নিশ্পীপ ও পবিজ্র 
হইয়াছে, তোমার জলম্পর্শে সমস্ত পাঁপ পলায়ন করে, ভীতিপ্রদ মহাপ্রলন 
কালে তুমি মার্রেম় মুনিকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিল ; অতএব হে 
দেবি নশ্মদে !' তোমার চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৩॥ 

দেবি ! আমি যখন তোমার জল দর্শন করিযাছি,তখনই আমার অপগত 
হইয়াছে, মার্কেও্ডয়-শৌনকাদি-মুনিগণ ও সুরগণ সকলেই সর্বদা তোমারুএী 
জলের সেবা! করেন। মাঁতঃ ! যে ব্যক্তি তৌমার চরণুসেব! করে, তাহাকে 

সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না এবং তাহার সর্বপ্রকার বা 

করিতেছে, তুমি বশিষ্ঠ, পিগ্লল ও কর্দীর্ঘ মুনুগণের হা 
হে? ৰ বি ন্দদ । তামার ১ রা 11 ] ঃ | 

পৃ: অতি লি: মহাছুদি- দিত রর নাচিকেহা্গ 



বিকিিেররানহ হ নাম হি প॥ 
অহোহ্ষৃতং স্বনং শ্রুতং যহেশকেশজাতটে, কিরাতন্ৃতবাড়বেষু পণ্ডিতে শঠে । 
ছুরস্তপাপতাপহারি সর্বজন্তপর্মদে,তবণিয়পাদপন্থজং নমামি দেবি নর্শাদে | ৮ ॥ 

ইদস্ত নর্শদাষ্টিকং ত্রিকাঁলমেব যে সদা,পঠস্তি তে নিরম্তরং নযাস্তিদুর্গতিংকদা।' 

সবলভ্যদেহছ্র্লভং মহেশধামগৌরবপুনর্ভবা নরা ন.বৈ বিলোকয়ন্তিৎরৌরবস্ না 

ইতি শ্রীমচ্ছন্করাচারধ্যবিরচিতং নর্দাষ্টিকস্তোত্রম্ ॥ 

সুনিগণও তোমার চরণকমল সেবা করিয়া! থাকেন, তুমি চন, কু, ই 
প্রভৃতির স্ব স্ব কর্খে সুখ বিতরণ কর ? অতএব হে দেবি নর্শদে! তোমার 
চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৬| 

, .. দেবি ! তোমার চরণযুগল জ্ঞাতীজ্ঞাত লক্ষ লক্ষ পাঁপের অস্্শ্ববূপ এবং এ 
চরণ জীবজন্তগণকে মুক্তি প্রদান করে, আর তুমি ব্রহ্ধা, বিষুঃ ও শঙ্কর প্রভৃতির 
ত্ব ত্বআবাসে বিশেষ সুখ প্রদান করিতেছ; অতএব রিনি নর্দদে !, 

তোঁমাঁর চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৭ ॥ 

দেবি! তোমার শব্দ শ্রুত হইয়া অমৃতের তয় সুখ প্রদান করিতেছে, তুমি 
মহেশের কেশকলাঁপে বাস কর। তুমি কিরাতাদি পাঁপকারী জীবগণেরও দূরস্ত 

পাঁপতাপ হরণ কর এবং সর্বজন্তকে ন্ুখ প্রদান করিয়া থাঁক। অতএব হে 

দেবি নশ্মদে ! তোমার চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৮ 2 

দেবি! যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালাদি দন্ধ্যাত্রয়ে ভ্তিপূর্ববক এই 
নর্ঘাষ্টক পাঠ করে, সে কদাঁচ দুর্গতিতোগ করে না, এই দেহে ছুল্লভ মহে- 
 শ্বরলোকের গৌরব লাভ করে, নিযে ররারোাযা চে 

করে না এবং কখনওতাহার নরবদ্ন হয় না॥ ৯ | 
5. ইতি নর্দদাষটিক-স্তোতর সম্পূর্ণ । 
০ সি 
টে যা (০৮৩) ৪]. 
- ই বই উর 

.। টি রা 



শ্রীগণেশীয় নমঃ , 

মূরারিকীয়কালিমাললামবারিধারিণী, 
তৃণীকুতত্রিপিষ্টপা ত্রিলৌকশোকহারিণী । 

মনোইস্কুলকুলকুঞ্জপুঞ্জধৃতদুর্মদা, 
ধুনোতৃ মে মনোমলং কলিন্দননদিনী সদা ॥ ১॥ 

মলাপহারিবারিপূরিভূরিমণ্ডিতামৃতা, 
বশং প্রপাঁতকপ্রপঞ্চনাতিপণ্ডিত্ানিশ] । 

সুনন্দনন্দনাঙগসঙ্গরাগরঞ্জিত! হিতা, 
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥ ২ ॥ 

লসর্তরজসঙ্গধৃতভূতজাতপাতকা, 

নবীনযাধুরীধুরীণভক্তিজাতচাতকা । 
তটাত্তবাসদাসহংসস তাহ কামদা, 

ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দন্িনী স্মা।ত। 

ধিনি শ্রীকৃষ্ণের দেহের কার কৃষ্কবর্ণ সর্ধোত্বম বারি ধারণ করেন, ধাহার 

নিকট স্বর্সপুরী,৪ তৃণবৎ অতি তুচ্ছ, যিনি ব্রিলোকের শোঁক হরণ করেন, ধিনি 

্বীয় তীরস্থিত মনোহর কুঞ্জবনের সর্বপ্রকার মল ধৌত করেন, সেই.কলিন্দ- 

নন্দিনী বমুনা আমার মনোগত সকল প্রকার পাপরূপ মল ধৌত করুন ॥ ১৪ 

ধাহার জল সর্ধবিধ পাঁপ হরণ করে,যিনি বহুল জলসমূহ-পরিপূৃরিত হইয়! 
শোভা পাইতেছেন, ধিনি রাশি রাশি পাতকের বিনাশসাধন করেন এবং 

ধিনি পাতকের মহাঁনিশাম্বরূপ, যিনি নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গরাঁগে রঞ্জিত 

আছেন, সেই হিতকারিণী কলিন্দনন্দিনী যমুন্রা-.আমার . মনোগত পাঁপনূপ 

মূল ধৌত করুন ॥ ২॥ ৬৯১ সা * 

সাহার বিলসিত জালাল পর পরীর যৌত হয়, 
বাহার নবীন জলমাধর্ধালোভে চাতক মৃরুযাও' কিং লেবা কে, হংসকূল 
ধাহার তটে দাসবৎ বাস করে এবং যিনি ইহ হংসগণের _বাষমা. পরিপূর্ণ 
করেন, সেই কলিদন্দনী যমুনা আমার ম গগন মিঈযৌত করুন্ 1৩ 



বিলোলরাধিকাঁকচান্তচম্পকালিমালিনী । 

সদাবগাহনাবতীরভর্তৃভৃত্যনীশদা, 
লা দে গৃমানাং সানির সদা। ৭॥. 

ডা 

ধাহার মন্দ মন্দ মারুত-হিল্লোলে তটবিহারিণীরিগের তাপ নিবা' 
রণ হয়, ধাহাঁর জলশোভ1 বাক্যের অগোচর এবং ধহার জলপ্রবাহে 
মণ্ডলন্থ নদনদীসকল পৰিষ্র হইয়াছে, মেই ফলিননদিনী না আমার মনো- 
গত সকল প্রকার পাঁপরূপ মল ধৌত করুন ৪ ॥ 

_. বীহার তরঙ্গমালা বালুকা পূর্ণ পুলিনভূমির প্রভাজাঁলে জগতের তমোরাশি 
বিনাশ করে, ধাহীর শোভা শরৎকাঁলীন নিশীকরের কিরণমাঁলার স্যায় অতি 

্ মনোহর, ধাহাঁর জল দ্বারা মহাদেবের অর্চনা করিলে সর্ববিধ পাঁপ বিনাশ 
পায়, সেই কলিনদনন্দিনী ই নারাইসারাগ রান প্রকার গাপরপ মল 

| ঘৌত করুন ॥ ৫ 

.. ধাহীর জলমধ্যে কেলি করিয়া রাবার অঙগরাগের চারুতা বৃদ্ধি পাই 
রর স্বাছে, যিনি স্বীর ভর্া ব্যতিরেকে অন্যের ছুল্লভ এবং হিনি স্বীয় উর্ভার 
 অর্ধাংশভাগিনী, ধিনি সপ্তসাগরকে জব প্রদান করিয়াছেন,সেই কলিনদননদিনী 

| আসার দন পা্নূপ মল ধৌত করুন (৬॥ | 
*. বাহার জনে রক বগা ল সেই বা অনরাগল্পর্শে 
মিকা কে প্রথর়পাশে বন্ধ, য়া বিকার চ্ঞ্ল কেশকলাপ 

কারনে তা বত হব, লই কিন না আমার যনো- 
চলল পা পীপরপ্ যো করন 8: . 



লো নোসনং কলিগ সব তর 

ই ঈদ বনিক 

শ্রীগণেশায় নমঃ । 

কপাপারাঁবারাঁং তপনতনয়াঁং তাপশমনীং, 

মুরারিপ্রেরস্তাং ভবভয়দবাং ভক্তিবরদীম্। _ 

. বিযজ্জালাং মুক্তাং শ্রিয়মপি সুখাঁপ্তেঃ পরিদিনং, 

সদা ধীরো নূনং ভজতি বর নিভু ১ 

ধাহার জলে কেলি করিয়া সকলেই সর্বদা আনন লাভ করে, নি 

সকলের অতিশয় শোভা বর্ধন করিয়াছেন,ষিনি তটস্থিত প্রফুল্ল মল্লিকা-চ্প্ 

কাঁদি পুণ্পের রেণুসমূহে সমুজ্জল থাকেন, মানবগণ ধাহার জলমধ্যে অবনাহাী 

করিলে ভবপারাবারের পাঁরে গমন করিতে পারে, 'সেই কৰিন্দনন্দিনী যমুনা 

ামার মনোগত সকল প্রকার গাপয়প মল যৌত করুন. ৮৪ :. 

ইতি যমুনাষ্টক সম্পূর্ণ! | 

ও টে 

_বিনি কৃগাঁসাগররূপাঁ, ধিনি ক্রধ্যদেবের কপ আবিষভূ্তা হইয়াছেন, 
খন প্রীণিগণের তাঁপশাস্তি করেন, ধিনি শ্রীকৃষ্ণের জি প্রেয়সী, ঘিনি ভব- 

কের দাবারিন্বরূপ, প্িনি ভক্তগণকে বরপ্রদান করেন, আঁকাশমার্গেও ধাহার . 
প্রভা প্রকাশিত আছে, (খিনি সুথপ্রান্তির আদি কারণ এবং ধিনি নিত্যফল ্ 
ধান করেন, বীরগণ সেই বমুনার সেবা করিয়া থাকেদণ ১॥ 



ধরোচনি মানলদারিনি কেশবকেলিদানগতে, , ৰ 
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সহকটনাশিনি পাঁবয় মাম্। ॥২ ॥ - 

অয়ি মধুরে যধুমোদবিলািনি শৈলবিদারিণি বেগতরে,” 

পরিজনপালিনি ছুষ্টনিস্থ্দিনি বাঞ্ছিতকামবিলাসধরে। ₹ 
ব্রজপুরবাসিজনাঞ্জিতপাতিকহারিপ্জি বিশ্বজনোদ্ধারিকে, 
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাঁম্॥.৩। 

অতিবিপাদস্বৃধিমগ্জনং ভবতাপশতীকুলমানসকং, 

গতিমতিহীনমশেষভয়াঁকুলমাগতপাদসরোজযুগম। 
স্কণভয়ভীতিমনিষ্কতিপাঁতককোটিশতাযুতপুগ্ততরং, 

জয় ঘমুনে জয় ভীতিনিৰারিণি সঙ্কটনাশিনি পাঁবিয় মাঁম্॥ ৪॥ 

দেবি! তুমি মধুবনমধ্যে বিচরণ করিতেছ,তুমি ভাস্করকে বহন করিয়া থাক, 
তুমি গঙ্গার সহচারিণীরূপে বিদ্যমান আছ, তুমি সিন্কুতনয়ারূপে আবির্ভৃতা, 

তুমি মধুদৈত্যাপহারী কৃষ্ণের ভূষণস্বরূপা, তুমি মীধবের সস্তোষবর্ধন কর, তুমি 

গোঁকুলবাঁসিগণের ভয়ভঞ্জন করিয়া থাঁক,তুমি জগতের প'গবিমোচন কর,তুমি 

'ভক্তগণের মানসসিদ্ধি কর, তুমি কেশবের ক্রীড়া-কেলির প্রধান কারণ। তুমি 

রুলের প্রধানা এবং ভবভয় ও সঙ্কটনাশিনী, আমাকে পবিত্র কর ॥ ২। 

মর্টে দেবি! তুমি মধুময় জলে পরিপূর্ণ আছ, তুমি বসস্তকালীন আমোদ ও 
পাঁিলাস প্রদান কর, তুমি শৈলবিদারণ করিয়া নির্গত হইয়াছ, তুমি বেগতরে 

ের্রবাহিত হইতেছ,তুমি পরিজনবর্কে প্রতিপালন করিতেছ,তুমি দৈত্যাদি ছু 

প্রাণিগণকে বিমর্দন কর,তুমি ভক্তগণের বাঞ্থ পূর্ণ কর,তুমি ্ জবাসিগণের পাঁপ 
/বিনাশ কর এবং বিশ্বজনকে উদ্ধার কর। হে যমুনে! তুষি সকলের প্রধান! এবং 
 ভবভয় নিবারণ ও সঙ্কট বিনাশ করিয়৷ থাক ; এক্ষণে আমাকে পবিত্র কর।৩। 

- দেবি! আমি অপার বিপদ্জাগরে নিমগ্ন, শত শত সাংসারিক নত্রণয় 

সর্র্মা আমার মানস'আহ্বিত। আমি গতিহীন, আমার বুদ্ধিবৃতি রণ 
হইয়াছে, বহুবিধ ভয় প্রাপ্ত হইয়া আমি তোমার পাদপন্ম আশ্রয় করিয়াছি, 

আমি নর্কদা খণভয়ে ভীত, যে সকল পাঁপের নিষ্কৃতি নাই, এবডুত শত ্ত 

- কো গাছে আমি ১ কিতু হে যমুনে! তুমি সকলের প্রধান এবং | 



 মণিময় ্ যপিপটাসবরিরাহিততাতকটে | 

জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিপণি সন্কটনাশিনি পাবয় মাম্। । তো 

শুভপুলিনে মধুমত্তদূ তবরাসমহোঁৎ্সবকে লিভরে, 

উচ্চকুলাঁচলর:ভিতমৌক্জিকহারুময়াভররোধসিকে | 

জয় যমুনে জয় ভীতিনিবাঁরিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাঁম্॥ ৬। 
করিবরমৌক্কিকনাসিক-ভূষণবাতচর্মকুতচঞ্চলকে, 

মুখকমলামলসৌরওচঞ্চলমত্তমধুত্রতলোচনিকে । 

মণিগণকুণ্ডুললোলপরিস্ফুরদাকুলগণুযুগাঁমলকে, 

জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্॥ ৭॥ 

দেবি ! তোঁমাঁর শরীর নবীন মেঘমালার ন্যায় প্রগাঁট় নীলবর্ণ, দেহকাঁন্ত 

র্ণভূষণের দ্বার! শৌভাম্বিত হইতেছে, তোমার কুর্ধ্যালোকদীপ্ত বিবিধ স্ুবণ, 

ভূষণ মণিময় বিচিত্র পট্টবস্ত্রের প্রভা সূর্য্যকিরণকে পরাঁজিত করিয়াছে, হে 

যমূনে ! তুমি সকলের প্রধানা এবং ভবভয়নিবারণ ও সঙ্কটবিনাঁশ করিয়া 

থাঁক, এক্ষণে আমাকে.পরিত্র কর ॥ ৫ ॥ 

দেবি! তোমার পুলিনভূমি অতি মনোহর, তাহাতে যছুপতি মধুপাঁনে মত্ত 

হইয়া রাঁসমহোত্সবকাঁলে অশেষ কেলি করিয়া থাকেন, তোমার তীরে যে 

সকল অততযুচ্চ কুলাচলশ্রেণী আছে, তাহারা তোমার মুক্তামন্ধ হাররূপে 

শোভা পাইতেছে, তোমার মধ্যে যে সকল মণি আছে, তাহাতে সুর্য্যকিরণ 

পতিত হইলে অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া তোমার তারাহীরের কার্ধ্য করে; হে 

যমুনে ! তুমি সকলের প্রধানা এবং ভবভয় নিবারণ ও সঙ্কট বিনাশ করিয়া 

থাক, এক্ষণে আমাকে পরিত্র কর ॥ ৬॥ 

দেবি! তুমি যে গমুক্ত। দ্বারা নাঁসিকায় ভূষণ ধারণ করিয়াছ, তাহা বাজ 

হিল্লোলে চঞ্চ হইয়া অতি আশ্চর্য শোভা! বদ্ধন করিতেছে, তোমার মুখ- 

কমলের সৌরতে মধুকরগণ মত্ত হইয়া বোচনযুগলের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি করিতেছে । 

তোঁমার কুন্তলে যে পকল মণি আনোলিত' হই তেছে, তাহার চঞ্চল প্রভা নিব. 

স্তর গণ্ডযুগলকে রাগযুক্ত করিতেছে । হে বমুনে !তুমি সকলের প্রধান! এবং 

ভবভক্ম নিবারণ ও সঙ্কট বিনাশ করিষ' থাক ; এক্ষণে আমাকে পবিত্র করা৭॥ 



হক্কাহেষৈ £ কামং করকুুমপুজসৈ রহিসৃতাৎ 
, সদা ভোক্তা ভোগাম্মরণসময়ে যাতি হরিতাম্। ৯৪. 

ৰা বত পরমহংস বল পরিনাজবা-ইনরাচাধা বিডি, চি রি 

কাশীপঞ্কস্তোত্র | 
সস 

55 শ্ী্লীগণেশার নমঃ , 

নিবি পরমোপশীস্তিঃ, সা তীর্ঘবরধ্যা ই 
১১.) জানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা, সা কাঁশিকাহং নিজবোধরূপা! ॥ ১॥ 
টি ক তোমার অকুণবর্ণ চরণসরসীরুহে কলরবপূর্ণ হেমময নৃগুর শোভা 
_ পাইডেছে,ঠতোমার গতিকালে যে পাদতলে ধিমি ধিমি শব হয়,,& মনোহর 
শন ্বনগণের চিত্তের আননাবর্ধন হ্ইক্সা খাকে। আর যে সকল মানব 
তোঁমার পদপন্কজ আশ্রয় করে, তুমি তাহানিগের চিত্তের সমস্ত তাপ হরণ 
কর। হে বমুনে, তুমি সকলের প্রধানা, এবং ভবভয় নিবারণ ও সঙ বিযাশ 

(করিয়া থাক; এক্ষপদে আমাকে পবিত্র কর ॥ ৮॥ 
যদি কোন ছুর্গতিযুক্ত মনুষ্য সংসারসাগরে, পতিত হইয়া গ্রাভদিন, প্রাঃ : 

টানে অনি নাহ পাঠ করে ঝা আঁপনার হস্তে কুন্মাঞ্জলি. লইয়া 
' শাদিত্য-নন্দিনী বমূনার অর্চন! করে, তাহা হইলে লেই ব্যক্তি- ইহকাে 
[ববিধ ভোগে কালবাপন করিয়া প্রকে টা পাইয়া থাকে ॥ ৯৪. 



সা কা বিদিতা যেনতেন প্রা হি কাশিফ ॥ ৪8 

কাশীক্ষেত্রং শরীরং জিভুবনজননী ব্যাপিনী জানগঙ্গা, 

ভজতিঃ শ্রদ্ধা গয়েরং নিজগুরুচরণধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ । নি 
বিশ্বেশোহয়ং তুরীয়: সকলজনমন:সাক্ষীভঁতোহস্তরাত্মা, 

_ দেহে সর্বৎ মদীয়ে যদি বসতি পুনসতীর্ঘমন্তৎ কিমস্তি ॥ ৫॥ 

| ইতি শ্রীমচ্চস্করাচার্য্যবিরচিতং কাশীপঞ্চকলন্যোত্রম্ ॥ .. 

া্িতবরিজানই কাসর পয অর্থতি কানিও বেরপ সুতি এল কেন 
আত্মতত্বপরিজ্ঞান হইলেও সেইরূপ. মুক্তি হইয়া! থাকে॥ ১॥ 

আত্মতত্বপরিজান হইলে এই চরাঁচর বিশ্ব ইন্রজালবৎ কল্পিত বোধ হয 
এবং তখনই নিত্য-সুখের আবির্ভাব হইয়া! থাকে, আর চিত্বরপের প্রকাশ 

হয়, সুতরাং আত্মতত্বপরিজ্ঞানই কাশীর তুল্য ॥ ২॥ ্ 
মানি পঞ্চকোবে থে বু বিরাজমান হয বই াদীরপ 8 আর 

উহা! দেহরপ প্রতি গৃহেই আছে এবং যিনি সর্বসাক্ষী সর্বাস্তর্যামী পরমাত্মা, 

তিনিই শিব” সুতরাং আত্মতত্বপরিজ্ঞানই কাশীর তুল্য অর্থাৎ কাশীও যেক়প 

মুক্তিপ্রদান করেন, আত্মতত্বপরিজ্ঞান হইতেও সেইরূপ মুক্তি হইয়া থাকে? 
জানেই কাশীর প্রকাশ হয় এবং সেই জ্ঞানরূপ কাশীই সকলকে প্রকাশ 

করে। এইরূপ জ্ঞানকাঁশীকে খিনি জানি,ত পারেন, তিনিষ্ীসর্বপ্রকার কাশী 
লাভ করিষ্কা থাকেন, জানের উদয় হইলে আর কাশ্াদির প্রয়োজন নাই &৪ ॥ 

প্রকৃত পক্ষে বিবেচনা করিয্বা দেখিলে মানবের শরীরই কানক্ষেত্, জ্ঞানকূপ 

গঙ্গাই ভ্রিভূবনজননী,ভ্তি ও শ্ন্ধা ইহারাই গয়া,নিজ শুরুর চরণ ধ্যানই পরশ্নাগ 
জট উইক নাই কিরন রি 



চি পনিিবৈকরপিনি। 

স্থিত স্িতীয়াভাবে বৈ কথং পূজা বিধীয়তে ॥ ১ 
পূরণন্ঞাবাহনং কুত্র সর্ববাধারস্ত চাসনমূ। | 

সচ্ছন্ত পাসথমর্ঘ্যৎ শুদ্ধস্তাঁচমনং কৃতঃ ॥২ ॥ 

£ নির্লশ্য কৃতঃ ্ সানং বস্ত্ং বিশ্বোদরম্ চ ॥ 

নিরাল্বন্তোপরীতং রম্যস্তাভর্ণং কৃতঃ ॥ ৩॥ 
_নিলেপস্ত কৃতো গন্ধ: পুষ্পং নির্বাসনন্য চ। 
নির্গন্ধন্য কুতো! ধৃপঃ স্বপ্রকাশস্ত দীপিকা ॥ ৪ ॥ 
নিত্যতৃপ্ম্ত নৈবেছ্যং. নিষ্ষামন্য ফলং কৃতঃ 
তাস্থুলঞ্চ বিভোঃ কুত্র নিত্যাননাশ্য দক্ষিণা ॥ ৫ ॥ 

আত্ম! ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তর সত্তা নাই, কিন্ত এই আত্মা! আনন্দস্বরপ 
সন্মাত্র এবং চিদানন্দরপী; নির্বিকল্প, একরূপ রা সুতরাং কিরূপে তীহাঁ 

 পুজাবিধান করিবে? ১॥ 
_ আত্মা পরিপূর্ণ, ন্ুতরাং তাহার আর্বাহন সম্ভবে না, আত্মাই নিথি। 

ক্রন্ষাণ্ডের আঁধার, সুতরাং তাহার আসনপ্রদান অসম্ভব এবং যিনি স্বচ্ছ পদার্থ 

তীহার পা্চ এবং অর্ধ্যেই বাকি প্রয়োজন? আত্মা নিত্য বিশুদ্ধ, স্তর 

আচমনীয়েরও কোন প্রয়োজন নাই ॥ ২॥ 

_ধিনি সর্বদা নির্দল, তাহার ন্লানের আবশ্যক নাই। যে আত্মার উরে 

বিশ্ববত্ষা সংস্থিতঃ তাঁহার আবরক বা. লঙ্জানিবারক বন্্ও সম্ভবে না। 

আত্মা নিরালম্ বস্ত, নৃতরাং তাহার হজ্জোপবীত্তই বা কেমন করিয়া থাকিবে? 
আত্মা নিত্য মনোরম, সুতরাং তাহার অলঙ্কারেরও প্রয়োজন নাইন ৩। 

আত্ম! নিলিপ্ত, সথৃতরাং তাহার গন্ধলেপ সম্ভবে না। আত্মা বাসনারহিত, 
অতশ্রব তাহার পুণ্পের প্রয়োজন নাই। যিনি স্রাণশক্তিহীন, তীহার ধৃপের 

্র্বোঙ্গন কোখাক্ক? ৮৮১০৪০৫০০ হা তাহার কি 

নদ ধহিনারই রা আম: 



২৬? 

শপ্বয়ং প্রকাশদীমন্ত কতো নীরাজিনাবি। 
প্রি ক্ষণমনস্তনতাদ্িতীয়নয চকা নতিঃ 7৬1. 

/অস্তরবহিশ্চপূর্ণন্ত কথং মুদ্রাসনং ভবেৎ | 
ইদমেব পরা! পূজা বিষ্ো: সত্বদ্বরূপিণী | ৭॥ : 

+ দেহো দেবাল়; প্রোক্তো জীবে! দেবঃ সদাশিবঃ | 
ত্যজেদজ্ঞাননির্শাল্যং সোহ্হংভাবেন পৃজয়েৎ ॥ ৮ ॥ 

» তুভ্যং মহামনস্তায় মহ্যং তৃভ্যং শিবাত্মনে । 

নমো! দেবাদিদেবায় পরায় পরমাজ্মনে ॥ ৯॥ 

যোগী দেহাভিমানী স্তাদ্ভোগী কশ্মণি তৎপরঃ 
জ্ঞানী মোক্ষাভিলাষী চ তত্রজ্জে নাভিমানিতা ॥ ১০ & 

৮ কিং করোমি ক গঙ্ছামি কিং গৃহাষি ত্জামি কিম্। 
ৰ আত্মন্ন! পূরিতং সর্ববং মহাকল্লাধুনা যথা! ॥ ১১ ॥ 

ইতি পরমহংসপরি বাজকা চার্য্য-্রীম ্ ঙ্করভগবদ্বিরচিতা_ আত্ম-পূজা সমাপ্তা ॥ 

_ ধ্িনি স্বয়ং প্রকা শঙ্বরূপ, তাহার আরাত্রিকের প্রয়োজন কোথায়? যিনি 
অনস্ত পুরুষ, তাহাকে প্রদক্ষিণ করা অসম্ভব এবং বিনি অদ্বিতীয় বস্ত, 
তাহাকে কে নমস্কার করিবে? ৬॥ ্ 

যিনি অন্তর, বহিঃ সর্বত্র পূর্ণরপে শোভমান, তীহাঁর সম্বদ্ধে মুদ্রাবন্ধনও 
সম্ভবে না, অতএব সর্ঝব্যাপক পরমাত্মাকে বক্ষ্যমাণরূপে সাত্বিক পুজা 
করিবে ।__এই দেহই দেবালর় এবং এই দেবাঁলয়ে যে জীব বাঁস করেন,তিনিই 
সদাশিব দেব পরমায্সা,অ তএব অজ্ঞানরূপ নিশ্মাল্য বিসর্জন পূর্বক “সোহহং 

ভাবে পুজা করিবে অর্থাৎ ভাবনা করিবে । (ইহার নামই আত্মপৃজা) ॥৭-৮ ॥ 
তুমি আমি বা আমি তুমি ভেদ নাই, আমরা সকলেই অনস্ত শিবস্বরূপ, 

অতএব আঁদিদেব পরম পুরুষ সেই পরমাত্সাকে প্রণাম করি ॥ ৯॥ | 

যিনি যোগী-পুরুষ, তাঁহার দেহে অভিমান থাকে, ধিনি ভোগ-পরায়ণ, তিনি 

কর্মে আসক্ত, যিনি জ্ঞানী, তিনি সর্বদা মোক্ষাভিলাধী; কিন্তু যিনি তত্বজ্ঞ 
অর্থাৎ “সোহহং” জানসম্পর, তাহার কিছুতেই অভিমান থাকে না ৪১০ ॥ 

মহাপ্রলয়সময়ে যেমন জল দ্বার! নিখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইয়া! যায়, সেইরূপ 
এই সমন্তই আত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিতেছি,মতএব আমি কি করিব, কোথায় 
্া ও বৰ এবং টা গ্রহণ গ করিব,মার কোন ৪০ ৰা ত্যাগ করিব 1৯, ॥ 



ক মিত্তম।; ন্হ বৈ হি ভিজ তি্া্তিযারপরতিরন্ীতি রত । শরী 
পরিগরহ 'কেন' ভবতি ?__কর্ম্দণা। কর্ন বা কেন ভবতীতি চেৎ বাগাদিভ্য: 

: স্বাগা্দিঃ'কেন ভবতীতি চেৎ অভিমানাৎ। অভিযানঃ কেন ভব্তীতি চে 
অবিবেকাৎ। : অবিবেকঃ কেন ভবতীতি চেৎ অজ্ঞানাৎ। অজ্ঞানং কেন ভব 

্ কল রি ভবতীতি। 8৬১৮৩ 

 করারীররিগরহো জাঁয়তে ৷ গর মরার দুঃখস্ব 

কা নিবি 1 সর্বাত্মনা রীপিগহনাশে সি ছু 'নিবৃতির্ভবতি ॥১ 
পোপ 

. উফ অনাত্মা মোক), আর ফিনি দৃক অর্থাৎ হী তিনিই বিবেক 
ফী বর আত্মা। এই আত্মা এবং অনাত্মার -বিবেক অসংখ্য, গ্রন্থে কথিত 
হইয়াছে।: অস্ত তাহাই ( সেই আত্মানাত্মবিবেকই ) এই ক্ষ প্রবন্ধ দ্বারা 
শ্রকার্টিত হইতেছে | 
সআত্মার দুঃখ কি কারণে হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা বাইডেছে+- 

রিং হপরিগ্রহই আত্মার ছুঃখের কারণ এই হেতু শ্রুতি বলিয়াছেন যে, মানব 
বতক্ষণ লশরীর অর্থাৎ শরীরে অভিমানবান্ থাকিবে, তাবৎ সে সু্-ছুঃথ 
হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। কি জন্য দেহপরিগ্রহ হয় 1 কর্ণজন্ত শরীর- 
ক হই! (থাকে রা কি নিষিত্ত মানব কর্ম করে ?__আসক্তিই কর্মের কারণ, 

ক হইতে বি হয়া ধাকে।: বদ 

ৃ রঃ নিবৃদ্তি হয়, তখনই খের শেষ হইয়া খাকে ৪১৪ 



নিবৃত্তিঃ কদা ভবতি”?- সর্বাত্মনা রাগাদিনিবৃত্ে সতি' বিবি 
রাগাদ্দিনিবুত্তিঃ কদা ভবতি ?__সর্বাত্মনা অভিমাঁননিবৃত্তে সত্বি রাগাদিনিবৃততি- 

নিবৃত্তিঃ । অবিবেকনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি ?--সর্বাত্বনা. আাননিবৃত্তে সতি 

অবিবেকনিবৃত্তিঃ।  কদা অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ নিব নিজাতে, (জাতে: রি 
সর্ববাত্মনাহবিগ্ভানিবৃত্তিঃ ॥ ২ ॥ 

নন্ন নিত্যানাং কর্মণাং বিহিতত্বান্তিত্যেভ্যঃ ১: স্যাৎ 

কিমর্থং জ্ঞানেনেত্যাশঙ্ক্য |. ন কার্মাদিনা অবিস্যানিবৃতি:। 'তৎ্কৃত ইতি 
চে, কর্শজ্ঞানয়োর্ববিরোধো ন ভবে । কির রি টি 

চি টির লিন এ নি সশশীশিিতচাশীত শী টাও ১3 228৮-40৮ 

আহা “সর্বাত্মপদ্” প্রয়োগের উদ টি বালি ভুঃখের 

'নিবৃত্তি, আবার জা গ্রদবস্থায় শরীর-সন্বন্ধ বশত: দুঃখা্বৃত্তি হইয়া, থাকে, 
কেন না, বাসনার নিবৃত্তি হয় না; অতএব সুষুষ্ধি অবস্থাতে. ষে'একেবাৰে 
দুঃখের নিবৃতি হয় না, ইহা বুঝাইবার জন্য “সর্বাত্ম” পদের প্রয়োগ 
করিয়াছেন। যখন সর্ববাজ্মভাবে- সর্ব পে দেহপরি গ্রহ নিবৃজি হয়, তখনই-. 

ছুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং খন নিঃশেষে কর্শনিবৃত্তি: হয়ঃ: তখনই 
দেহপরিগ্রহ-নিবৃত্ি হয়,' আবার. একেবারে. রাগাদিম্নিবৃত্তি হইলেই 
কর্মানুষ্ঠানে আসক্তি থাকে না । পরে যখন সমূলে অভিমানের বিলয় হয়, 
তখনই রাগাঁদি বিলয় পায় । এই প্রকারে .সমূল অবিবেকনাশে অভিমান- 
নিবৃত্তি, সমূল অজ্ঞান-নাঁশে অবিবেকের নিবৃত্তি এবং ব্রন্ম ও. জীবের ।একত্ব- 
জ্ঞান__“সোহহং িরিরহনেহরি শেষে অজ্ঞান বা অবিস্ভার: টান হইয়া 

থাকে ॥ ২. মি | 

শাস্তে নিত্যকন্মাহুষ্ঠান বিহিত হইঙগছে, সুতরাং উহাই? রা নিব 
তক না বলিয়া জানকেই অজ্ঞাননাশের প্রতি কারণ বলা হইল; কেন, এই 

আ্লাপতি.সবনে কত্িয্বা সমাধান করিতেছেন,_কর্ম আধ. অজ্গানে- কোন 
| বিরোধ নাই৮-কন্দ্ধ এবং অজ্ঞান একাধারে নির্বিবাদে বাধ .করিল্তে !পাঁ 

২৭7২৮ 



রা লোকান্র্ব সংগা ও তদ্বৎ পুরব্ববৎ 

রিস্ট্িযনিগ্রহঃ । অন্ঞরিক্িয়ং নাম মন:, তম্য সি | 
গাদ্দিব্যতিরিক্রবিষয়েভ্যো নিগ্রহঃ শরবপাদৌ ,বর্তনং শমঃ | ফমো নাম 

বাছেজিরনিগ্রহ।' । বাহেন্দ্িয়াণি কানি?- কর্শেন্িয়াণি পঞ্চ, জ্ঞানেক্িয়াণি 
:স্থৃতরাং কর্দের দ্বারা অজাননাশের কোন হেতু নাই, কিন্তু জান এবং অজ্ঞা- 

নই বিরুদ্ধ বস্ত, উহ্বীরা কখনই একাধারে থাঁকিতে পারে না। যেখানে জ্ঞান, 
'মেখানে অঞ্জান থাকে না, আবার যেখানে অজান, সেখানে জ্ঞান থাকে না; 
অতএব জ্ঞানের হ্বারাই অজ্ঞানের ধিনাশ,' ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত। এই জ্ঞান 
'আঁয্া। এবং অনাত্বাত্ব বিচার দ্বারা জন্মে: অতএব আত্মানাত্মবিবেকে কে 
“অধিকারী, তাহা নির্ণাত হইতেছে ।__সাধনচতুষ্টুক্ত ব্যক্তিই অধিকারী । 
নিত্যানিত্য পদার্থের বিবেক, ইহলোকে ও পরলোঁকে ফলভোগ-বিরজ্ি, 
শামি সম্প্তি এবং মুমুষৃ্ব এই চারিটিকে সাধনচতুইর কহে। ্রহ্মই সত্য, 
জগৎ মিখ্যা, এই প্রকার নিশ্য়ের নাম নিত্যানিত্যবস্তবিবেক | এই 

' সংসারে দেহবারণৌপোগী বিষয় ভিন্্ অপর মালা, চন্দন, 'বনিতা্ি বিষয়ে 
বাস্তাশন এবং মৃত্রপুরীধাদিবং ভোগেচ্ছার়াহিত্য ইহলোকে ফলভোগ- 
বিশ্বাগ এবং শবঞাদি ব্ন্মলোকা ভ্বর্ভী 'রভাঁসভোগাদি নিখিল বিষয়ে. ইচ্ছা- 
রাঁহিতা .পরলোকে ফলভোগ-বিরাগ | শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা সমা- 

ধাঁদ' এবং শ্রদ্ধা এই ছয়টির নাঁম শযাদি সম্পত্ধি। তন্মধ্যে, অন্তরিজ্রিয়ের 
নিপ্রহকে শ্ষ.কহে। মনকেই অন্তরিজিদ্ব বলে। রঙ বে বে রা পাড়ি 
ব্যতিযিক্ত ধিকহইতে নিগৃহীত করার নাম শ। পঞ্চ, কর্টেতিয়..এবং 

: পঞ্চ আরেজিযকে বাঁছ ইনি বলে । টি চার ত্ঙি বকে 



| 'কহবিজ্ছেবাভিরিক | পবা পরাপরাধে সোকং বাতিতকষা । 
: সমাধানং নাম শ্রবশাদিতু বর্তমানং মনো বাসনাব্ রগ 
সযদা,তদ্ণা তঙ্চা দোবদৃষ্ট্যা তেষু সমাধানম্। রন্ধা নাম উরে তিবাকোরি জন 

বিশ্বাস: ইদং তাবৎ শমাদিষটকমুক্দ্। মুমুকষতং নাউ সা 
বন্ধমূ। এতৎসাধনচতুষ্টরসম্পতিন্তদ্ধান্ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ' 1: | 

বর্বিবেকঃ বিচারেহধিকারো নান্তন্ত । তশ্যাত্ানাত্মবিচারঃ 

থা ব্রদ্ষচারিণঃ কর্তব্যান্তরং নান্তি, তথাহস্তৎ কর্তব্যং নান্তি | সাধনচতুষ্ট- 

'সম্পত্তভারেইপি গৃহস্থানামাত্মানাত্মবিচারে ক্রিয়মাঁণে সতি তেম' টু 

'নাস্তি, কিন্বৃতীব শ্রেয়ো ভবতি। দিনে দিনে তু বেদাস্তবিচারাদ্ভক্তিসংযু- 

এই দশ ইন্দ্িয়ের নিগ্রহকে দূম বলে। বিধিপূর্ধ্বক বিহিত কর্মের পরিত্যাগ 
করাকে উপরতি বলে । অথবা শ্রবণাদি কার্য্যে ব্যাস্ত মনকে অন্য বিষয়' 
হইতে নিবৃত্ত করিয়। উহাতেই সমাসক্ত রাখার নাম উপরতি। দেহ রিনাশ 
না হয়, এমন ভাবে শীত উষ্চাদি হন্্সহিষ্টতাকে তিতিক্ষা বলে । .জথবা 
'প্রতীকার-সামর্থ্য সত্বেও অন্তরুত অপরাধে সহিষ্ণৃতাই তিতিক্ষা । শ্রবণাঁদি 
স্কার্ধ্যে সমাসক্ত মন যখন বাসনাবশে অন্য বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, তখন 
তত্বৎবিষয়ের দৌষ দশনি পূর্বক তাহাকে উহা! হইতে প্রত্যাকর্ষণ করিয়া 
আবার শ্রবাদি বিষয়ে নিবেশ করাকেই সমাধান বলে এবং গুরু ক্লুতিবাক্যে 

'অতিশয় বিশ্বাসই' শ্রদ্ধা নামে কথিত। এই শমাদি-ট্ক কথিত. হুইল। 

আর মোক্ষলাভে অতিতীত্র ইচ্ছাকে মুমুক্ষত্ব কহে। এই সাধনচতুই নি শি 
,ব্যক্তিকেই সাধনচতুইসম্পন্ন বলে। এতাদৃশ সাধকেরই আত্মানাত্মবিচ 
"অধিকার, অন্তের 'নহে। ফেমন ত্রদ্মচারীর গুরুষতলাদি ভিন অন্ত কোন, 

কর্তব্য নাই, সেই প্রকার সাধনচতুইযসম্পর্ ব্যক্তির আত্মানাত্ববিটার : 

ভিন অন্ত কোন কুর্্য নাই । কিন্ত যাহারা গৃহস্থ, তাহারা? ধনচছুইর 



বব্যতিবিক্ত পক বাধিলণৌ বা 
সান্ধী সক্ষিদাননবত্বরূপঃ |. অনা নাম অনিত্যজড়ছুঃখাত্মকং সমািবষ্যা 
 স্বকং চি ডো |. শরীরে লহ নস হলনুক্কারণশ্রীরতয়ম্ !  স্থলশরীরং 
নাম পঞ্চীরুমহাভৃতকার্ধ্যং কর্শজন্তং জন্মাদিষড়ভাববিকাঁরম্। তথা চোক্তম্ব_ 
পঞ্কীকতমহাভূতসম্ভবং কর্সঞ্চিতম্। শরীরং সুখছুঃখাঁনাং ভোগার়তনমূচ্যতে । 

 শী্্যতে বয়োভির্ববাল্যকৌমারযৌবনবার্ধক্যার্দিভিশ্চেতি শরীরম্। দহ ভন্্ীকরণে 
ইতি ব্যুৎপত্ত্যা চ দেহো ভশ্বীভাবং প্রাপ্রোতীত্যর্থঃ। নহ্থ কেচিন্দেহা তশ্মীভাবং 
প্রাঞ্থুবস্তিকেচিদ্দেহা খননাদি ্রাপ্র বস্তি । বন্প্যেবং তথাপি কেনাগ্সিনা দাহত্বং 
অন্ভবততীত্যত আহ ।-সর্কেষাং সথলাদিদেহানামাধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাঁধি- 
 ঠদবিকতাপত্রয়াগ্সিনা দাহত্বং সম্ভবতীত্যর্থ । আধ্যাঁত্মিকং নাম আত্মানং দেহ- 
প্রত্যেক দিন গুরুশুক্রষা-লব্ধ ভক্তি-সমস্থিত হইয়া বেদাস্তশাস্ত্রাদির বিচাঁর, 
করে, দে অশীতি রুচ্ছু প্রাজাপত্যশ্ত্রতের ফল লাভ করিয়া থাকে ॥ 
অতএব আত্মানাত্ববিচার অবশ্যই কর্তব্য, ইহা কথিত হইয়াছে ॥ ৩॥ 

আত্মা কাহার নাম? টুষিনি দেহত্রয় হইতে অতিরিজ্ক, পঞ্চকোষ হইতে 
বিলক্ষণ, অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী এবং সচ্চিদাননত্বরূপ, তাহার 'নাম আত্মা ॥ 
আর অনিত্য £জড দুঃখাত্মক সমষ্িব্ট্যাত্মক শরীরত্রয়কে অনাত্মা কহে। 
স্থল, সুক্মস এবং কারণ এই তিনটি শরীরকে শরীরত্রয় কহে। পঞ্চীকূত পঞ্চ 

_ষহাভূভের কার্ধ্য, কর্্র-জন্য, জন্মাদি ষড়ভাববিকারবান্ পদার্ঘকে শরীর কছে। 
এই হেতু উক্ত হইয়াছে বে, সঞ্চিত কর্শসহায়ে পঞ্চীরৃত পঞ্চভূত হইতে এ 

উৎপন্ন হয় এবং যাহা ুখছুঃখভোগৈর আল্পদ, তাহার নাম শরীর 1: 
কৌমার, যৌবন এবং বার্ধক্যাদি বয়সের দ্বারা ৪৬৯ এই 
নিষিত্ত ইহার শরীর আখ্যা হইয়াছে এবং ইহা ভক্মীভাব, প্রাপ্ত হয়, “এই বু 

.পত্র্থ মনে করিয়া ইহাকে দেহ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কতকগুলি 
শরীর ভক্দীভাব প্রাপ্ত হয় এবং কতকগুলি শরীর স্বত্তিকায় প্রোথিত হল, জলে 

নিক্ষিপ্ত হয়, এই প্রকার আরও কত কি হয়, তবে ইহার দেহ নামি কেমন 
| করিয়া হইল, এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতেছে শরীরের ভন্মীভা 
বাহ অতি বারা হওয়া বুঝিতে হইবে না,_-পরস্ সমস্ত লেশরীরই 'আধ্যা: 

রর জ্িক, আিভৌতিক এবং আধিদবিক তাঁপব্রয়রূপ অঙ্নি স্বারা সর্বদাই 



টি বর্ততে রর তন্,খং গুলি শিত্রোযোগাদি। মীধিভৌতিকং; 

নায় ? ভূত্মধিকৃত্য 'বর্তত ইত্যাধিভৌত্িকং তরি, ্  আর. 

_ ঙ্ষশরীরং নাম অপক্কীরুতদূতকারধযং সধ্দশকং টি রা ং নাম 
জানেস্রিয়াণি পঞ্চ কর্শেন্ডিয়াণি পঞ্চ প্রীণাদি পঞ্চ বায়বো | নক | 
জানেন্ছ্রিয়াণি কানি 1 শরোত্রতকচ্র্জহ্াাণাখ্যানি | আজেক্িয়ং নাং 
শ্রোত্রব্যতিরিভং. কর্স্কুলাবচ্ছিন্-নভোদেশা শ্য়ং শব্গ্রহণশন্জিমাদীন্য়ং. 

শ্রোজেক্রিরমিতি .. ত্বগিক্িয়ং নাম, ত্বগ্্যতিরিকং  ত্বগাশ্রয়মাপাদতলমস্তক- 
ব্যাপিশীতোষ্কাদিম্রশশভিম নিয় ্বগিকিয়মিতি | চক্ষরিক্দরিয়ং নাম গোলক- 
ব্যতিরিক্ং গোঁলকাশ্রয়ং কৃষ্ণতারকা গ্রবর্তি-রূপগ্রহণশক্তিমদিজ্রিয়ং চক্ষুরিক্র্রিয়- 

মিতি।. জিহ্েক্দিয়ং নাম জিহ্বাব্যতিবিক্তং জিহ্বা শ্রয়ং জিহবা গরবর্তি-রসগ্রহণ- 

শক্তিমদিক্দিয়ং জিহ্বেক্রিয়মিতি | ভ্রাণেজ্্িয়ং নাম নাসিকাব্যদ্তিরিক্তং 

নাসিকাশ্রয়ং নাঁসিকা গ্রবর্তিগন্ধগ্রহণশক্তিমদিন্দিয়ং দ্বাণেন্দরিয়মিতি | কর্দে- 

হইতেছে, সুতরাং ইহাকে দেহ নাম দেওয়া হইয়াছে । তাপত্রয় কাহার নাম? 
যে তাপ.বা দুঃখ দেহকে অধিকার করিয়া বর্তমান থাকে,তাঁহাকে আধ্যাত্মিক 
তাঁপ বলে। যেমন শিরোবোগাদি। কৌন প্রীণী হইতে সমৃতুত্ত দুঃখকে' 
আধিভৌতিক কছে। : যথা_ব্যাত্র, চোর প্রভৃতি হইতে জাত ছুঃখ। দেবতা 
হইতে যে ছুঃখ- সঞ্চিত হয়, তাহাকে আধিদৈবিক দুঃখ কহে। রী 
ৰজ্রপাতাদিজন্য ছুঃখ ॥ ৪ ॥ | 

অপধ্ধীকত পঞ্চভূত হইতে জাত সপ্তদশ লিঙ্গ-শরীরকে কথক শরীর কহে। 

পঞ্চ জানেন্দিয়, পঞ্চ কর্দেকিক্, গ্রাণাদি পঞ্চ বাষু, বৃদ্ধি, মন এই সপ্ত্নশ পদা- 

ধের সপ্তদশক নাম । কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, রসনা এবং নাসিক! এই পাঁচটির নাম 

-জ্ঞানেজ্িয়। ফাহা কর্ণ নহে: অথচ কর্ণরন্ধ আশ্রয় করিয়া শব গ্রহণ করে, 

তাহাকে আোত্েন্রিয় বলে। যে ইন্জিয় ত্বক নহে অথচ ত্বক্ আশ্রয় করিয়া 

থাকে এবং আপাদুতল-মন্তক-ব্যাপী শীতোষ্ণাদি পর্শশক্ভিযান্, তাহাকে 
 স্বপিক্ত্রিয় বলে ।. যে. ইন্জিয়,চক্ষ-গোলক নহে, অথচ চঙ্টুর গোলক আশ্রয় 
“কিয়! থাকে-এবং কৃষবর্ণ তারার 'সগ্রবর্তী রূপগ্রহণশক্তিমান্, তাহাকে' 
,ন্চ্ছরিন্তিয় বলে যাহা রসনা নহে অথচ রলনারনাশিত এবং রসনার 



সিমি পানি দিতি টি নাম উপসথবযতিরিং উপসথাশরর 
সগক্োথলগশিভিযদিসিং উপস্থেক্রিবষিতি । এতানদি কর্সেিয়াশু্যন্তে 1 
অস্তঃকরণং নাষ মনোবুদ্ধিশ্চিত্মহস্কারস্চেতি। মনংস্থানং গলাস্তম্ | বুদ্ধেব্বনষ্ |. 
চিত্তন্ত নাভি: | অহঙ্কারন্য ্বদয়ম্। অস্তঃকরণচতুষ্স্ত বিষয়ঃ মংশরনিশ্চয়ঃ- 
ধারপাভিমানাঃ। প্রাপাদিবাযুপঞ্চকং নাম প্রাপাপানব্যানোদানসমানীঃ | 
তেষাং স্থানবিশেষা উ্যনতে। দি প্রাণো গুনেইপান: সমানো নাতিসংস্িতঃ ॥ 
উ্যানঃ কঠদেশস্থো ্যানঃ 0808 তেষাং বিবয়াঃ1_প্রাণঃ প্রাগ- 

্প্প্৬ লা ২ 

.€ হযশকিযান্ ইঙ্িক (ভাহাকে আপের, কহে। -নাক্, . পাঁণি,, 
পার, প্ৰায় উপস্থ- এই পাঁচটি কর্শেজিয়। যাহা বাগযস্ত নহে, অথচ 
হা আশার করিরা অইস্থানবর্তী শব্দের. উচ্চারণশক্তিমান্ ইন্দ্রিয়, তাঁছাকে 
বা প্িজ্িয় কছে। হৃদয়, ক, শির, উর্ধ ওষ্ঠ, নিম্ন ওষঠ, তালুদ্ধর এবং জিব, এই আটটির নাম অ্ট স্থান। যাহা হস্ত নহে, অথচ করতলাজিত আনান- 

ৃ ্দান-শ্িন্ ইজি, তাহাকে পামীজি বলে । যাহা পাদ নহে, অথচ" 

| জি কছে। পারার আধিত এবং নি 
ত্যাগল্পকিমান্_.ইক্জিক্, তাহাকে পাঘু-ইস্্িয় কহে। যাহা উপস্থ. নহে, রর আচ উপস্ার করিয়া মুত্র এবং শুক্রত্যাঁগের শক্তিমান ই, তাহাকে. 

_ উপস্থেক্ির কলে। -এই পাঁচটি নাম রুখে মন, বি চিত লহ 
রঃ অহঙ্ায়ের-াম আ্:করণ । গলদেশ মনের স্থান, মুখ বৃদ্ধির, নাভি চি বি. 
2৬০৬৮ সংশয়, নিশ্চয়, ধারণা এবং অভিমান 

শপ? থে ই এ 



দীলনধা। ॥ বরাত সশাষণঞ্চ দেবদত্বাচ্চ জ. পমূ।. 
মিতি.যোগবিদো বিছ:। নাগ উদগীরণকর;। রি ীল 
পোষণকরঃ | দেবদূত জংস্তণকরঃ | কৃকর: ক্কুৎকরঃ ॥€. ॥ 3৬:-০:, 

 এতেষাং ? জ্ঞানোন্রয়াদীনামধিপতযে! নিগাদযঃ । (দশ্বাতার্ক চেতবে ৃ 

িহীক্রোপেত্যুকা: । তথা চক্শতুর্বকে রুদ্র ক্ষত্রজঞ ঈশ্বর: বিশিক্টো 
বিশ্বজষ্টা চ বিশ্বযোনিরযোনিজ: | ক্রমেণ দেবতা; প্রোজাঁঃ পোত্রান 

থাক্রম্বাৎ |. এতৎ সর্ববং মিলিতং লিঙ্ষশরীরমিত্যুচ্যতে | তথা! চোঁক্ম্ ।- 
5990955588 অপক্ষীরুতভূতোথং স্ুক্মাঙ্গং ভোগ" 
উপ ৮৮৭পপাপী? স্লো তে শপপিকপপাীগিপাপপাপশাপিা 

বহির্গমনশীল, অপান অধোগমননীল, উদান উর্ধগমনশীল, সান ভুক্ত গদি 

.সমীকরণশীল এবং ব্যান-বাফু সমস্ত শরীরে গ্রনশীল ॥ এই পঞ্চ 

প্রধান বাজ্ুর অন্তর্গত পাঁচটি উপবান্ধু আছে । বথা,নার্স, কৃষ্, কৃকধ,. 

দেবদত্ত এবং 'ধনপ্রগ্ন। উদগগীরণকারী বাত্ুকে লাগ, উন্ীলনকারী বাযুকে 
কুর্, পৌঁধণকারী বাযুকে ধন্জয়, জ ভভণকারী বামুকে দেবদত্ত, ক্ষুৎ নি 
কারী বাছ্ুকে কৃকর কহে ।॥€৫॥ এ 

এই জ্ঞানেজিয়াদির অধিপতি দেবতা। যথা চিন অধিপতি দিক? 

্বগিক্জিয়ের বাহু, নেত্রের ক্ুধ্য, জিহ্বার বরুণ, নাসিকার অঙ্গিনীকুষ্মার, 
বাগিক্িয়ের বছ্ছি, হন্তের হন্ত্র, পাদের উপেক্র পার বা উপাস্থের চক, 

মনের প্রক্ষা, বুষধির রুত্র, চিত্তের ক্ষেত্রজ ঈশ্বর এবং অহঙ্কারের আবিপতি' 

বিশ্বোনি অযোনিজাত 'বিশ্বশরষ্টী । ইহারাই ক্রমে সাদি ইন্তরিবেক 
দেবতা বলিয়া আ মভিহিত। * অপঞ্কীকতু পঞ্চভূত হইতে হাত এইস পঞ্চ রা 
প্রাণ, অর, বুদ্ধি, 'শ ইন্জিয় এই স্তদশটি মিলিত হই শরীর নামে. 
আভিহিত হ। ই অতি সব এ এবং ভোগসাধন। ই 
0 ১58 

লা পান তান ননোযতহা বান উরিজিবাঃ 

এই বা্তসারেক চন ছারা মনের ব্ববিপতি হজ রক, হার গক্কর নিত 



বা কথং ঈর্ধত, রা -অহং ত্রন্ধাহস্ীতি 

“ জঞানেন ও নি "দহ সাত্নীকরণে ইতি ব্যুৎপত্তা। লিঙ্গদেহশ্থয পৃথিবীপুরঃসরং - 
রা ? বগাস্থাকারেণ বার্থ নি । তত্সক্কোচো নম 

 শা। ॥৬॥ 

জএঞ্কিী নাম পরবেন সাভাসং ঠা | 

“রাজন, কারণশরীরমিত্যুচ্যত্তে। তথা 'চৌঁক্তম।-_অনাষ্ঠিবিষ্যা- 
 নির্বাচা' কাঁরণোঁপাধিরুচ্তে | - উপাধিত্রিতয়াদন্থমাত্মানমবধাঁরয়েৎ। 

শীরধ্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যাঁ শরীরং কথমিতি চেৎ ব্রহ্ম স্মৈকত্বজানেন শীর্যতে। 
পহ ভীম্মকরণ ইতি ব্যুৎপন্তা কারণশরীরস্ পৃথিবীপুরঃ সরং ক্ষম্ম ইতচ্যতে। 

অনৃতজড়ছঃ খাশ্মকমিত্যুক্তম।* অনৃতং নাম কালজ্রয়েঘবিদ্যামানবন্ জবতনিহা 

শী স্পেস 

কাঁরণে লয় পায়, এই নিমিত্ত ইহাকে লি এবং ক্রমে শীর্ণ হয়, এই জন্য শরীর 
না দেওয়া: হইয়াছে । পৃথিবীকে অগ্ররর্তী করিয়া ক্রমে লিঙ্গশরীরের 

ক্ষয় হয় অর্থাৎ লিঙ্বগরীর : ভক্ীভূত হয় ; সুতরাং ইহাকে “দহ ভম্মীকবণে” 

এট ভঙ্ষীকরণীর্ঘ দহ ধাতুর দ্বারা দেহ এই নাম করা হইয়াছে।  ইহীর বৃদ্ধি 
এবং ক্ষয়ের অবস্থা প্রদর্শিত হইতেছে 1 যখন: ইন্দ্রি়গণ বাগাদি, আকারে 

 পরিণত-হয়, তথনই বৃদ্ধির অবস্থা, আবার যখন ইহারা সঙ্কোচিত হইয়া্ব স্ব 
কারণে অবস্থান করে, তখনই ক্ষয়াবস্থ। জানিবে ॥৬॥ 

এই স্থল সুগ্ম শরীর্ছয়ের.হেতু অনাদি অনির্বচনীয় এবং :জীব ও ক্রঙ্গের 
একত্ব্ঞাননান্ঠ ঘে.অজ্ঞান, তাহাকে কাঁরণশরীর কহে। তাই শাস্ত্র কথিত 

হইয়াছে যে, পঅনাদি আনির্বচনীয় যে. কাৰিষ্যা,.. তাহাইি..কারণোপাধি' 
, নাম কথিত ময়, এই" স্থুল,. কুক্ম,. এবং কলারপ.. এই . উপাধিত্রয় 
হইতে আমাকে ...স্বতস্রভাবে অবধারণ করিঝে। ব্ন্ধষ আর আম্মার, 
 এরজান, | ইরাই ইহা বিসর্ঘ হইয়া যায়, এই. জনক ইহাকে পরীর : এবং 
পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকটিই স্বকারণে লয় গার এবং 
কারণ্শরীরং জনে লীন যু অর্থাৎ ভক্ষমীভৃত: হয়,-ন্ৃতরাং ইহাফে+ কারণদেহ 
বজে। এই. কারণশন্বীর ' অন্ত; জড় এবং ছৃঃখাত্বক.। ফাহাভৃত, ভবিদ্যৎ, 
বর্ম : অবর্তমান অর্থাৎ সন্ভারহিভ; তাহাই জনৃত.। যাহা 



চাতে। জড়ং নীম স্ববিষয়পরবিষয়জ্ঞান হিং বন্ বিছা জরি 
নাম অগ্রীতিন্ূপং বন্ত ছুংখমিত্যুচাতে । সমষ্টব্য্ট্যা ক্কম্ 
_ কা সমষ্টিঃ কা ব্যট্িঃ ?__ যথা 1 বনস্ত সম থা বঙ্গ | 
জর বযাটস্তদনেকশরীরস্ত রে রস্য ব্যষ্টিঃ (কবির সাকা 

পনুঘপ্তয়ঃ | জাগরণং নাম ইিরৈরর্বোপলবির্জাগরিতম্।: স্বপ্পো নাম 
| জাগরিতদংস্ারজন্াপ্রত্যয়: সবিষয়ঃ স্বপ্নঃ |, লুষুপ্তির্নাম সর্ববিষয়জ্ঞানীভাবঃ | 
স্াগ্রৎ স্থলশরীরাভিমানী বিশ্বঃ | স্বপ্ন: ষ্মশরীরাভিমানী ডট |] টি 
কারণশরীরাভিমানী প্রাজ্ঞ ॥৮॥ 

কৌষপঞ্চকং নাম অন্নময়প্রাঁণময়মনো ময়বিজ্ঞানময়াননময়াখ্যাঃ | অবময়ো- 

হন্ববিকারঃ। প্রাণময়্ঃ প্রাণবিকীরঃ। মনোমযো মনোবিকাদ্ঃ | বিজ্ঞান 
ময়ো বিজ্ঞানবিকারঃ। আনন্দময় আনন্দবিকারঃ। অন্রময়াকোষে! নাম স্থৃল- 
শরীরম্। কথম্? মাতৃপিতৃভ্যামন্গে ভৃক্তে সতি শুক্রশোণিতাকাঁরেণ পরিণতং 

নি্কে বা পরকে প্রকাশ করিতে পারে না, অহাই জ্ « এবং যাহা 

অনপৃহলীয়, তাহাই ছুঃখ ॥ ৭। ্ 
সমষ্টি ব্যষ্টি কাহাঁকে বলে ?-__অনেকগুলি এক সঙ্গে মিলিত হইলে ভাঁহাঁকে 

সমার্ট এবং এক একটিকে ব্যট্টি বলে। যেমন অনেকগুলি বৃক্ষ মিলিত হইয়া 
বন, অনেক জল মিলিত হইয়! জলাশয় নামে কথিত হয়, আবাত্ব এক একটি . 
বৃক্ষ বা এক একটু জলকে- বৃক্ষ ৰা জলের বাষ্টি বলে, সেই প্রকাঁর অনেক 
শরীর মিলিত হইয়া শরীরসমাষ্ট এবং এক একটি শরীর শরীরব্যি নাঁমে 
ব্যপদিষ্ট হয়। অবস্থা তিন প্রকার- জা গ্রৎ, সবপ্র, সুষুপ্থি। বখন ইজ্জিয়গণ বিষ- 

য়ের উপলব্ধি করে, তখন জাগ্রৎ অবস্থা, যখন বিষয়ের সহিত জাগ্রৎ অবস্থার 

। মংস্কারজনিত প্রত্যয় হয়, তখন স্বপ্র, আর সর্ববৈষয়িক জ্ঞানাভাব-অবস্থাকে 
যুস্তি বলে। 'জাগ্রৎ অবস্থায় স্থুলশরীরাভিমানী চৈতন্যকে বিশ্ব বলে। স্বপ্রা- 
বস্থায় বুক্স্দেহাঁভিমানী চৈতন্যাকে তৈজস্, এবং যু অবস্থায় উরি 
রাভিমানী 'চৈতন্তকে প্রাজ্ঞ বলে ॥ ৮ ॥ চি | 

 কোধপঞ্চকের নাম বলিতেছেন ।__অন্নময়, প্রাণময়, যনোধিয়, বিশঞনিমর, | 

আনন্দময় এই পঞ্চকোষ | অন্নময়কোষ অন্লবিকার, প্রাণময়কোঁ প্রাণবিকার,... 
মনৌময়কোষ মনোবিকার, বিজ্ঞানময়কোষ বিজ্ঞানবিকার এবং আনন. 
কোষ আনম্ববিকার জানিবে। এই স্থলশরীরকে অন্মন্কোষ বলে । কারণ, 

যাতাপিতার স্বক্ত অর শুরীরারে পরিণত হত, পরে উহাদের মিলন বশতঃ 



 প্রামরকোষো নাম যশ পক বাব রঃ 
এতৎ সর শির, সৎ প্রাণময়কোষ ইত্যুচ্যতে। 

ং বক্তারমিব টম দাতারমির গমনারি 
রহ্যিযাত্যামং গন্তারমিব ক্ষুৎপিপাসাদিরহিতম্মাংঘ্ষৎণি 
য়তি। নাম জ্ঞানেক্রিয়াণি পঞ্চ মনম্চ এতৎ সর্বাং মিলি 

কথং মনোবিকাঁরে সতি সংশয়রহ্থিতমাত্মান 

ং মা বিজ্ঞানময়কোযো নাম জানেকির়াণি 
পঞ্চ বুদ্ধিশ্চ এতৎ সর্বং . মিলিত্বা বিজ্ঞানময়কোঁ 

সিিনিকবন্র রি ধৃরন্রারেত স্থতরাং ইহা অরেরই বিকার 
মাত্র, এই কারণে-এই শরীরকে অন্রময় বলে এবং ইহা অসির আবরক কোষে 
হায় আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখে, এই নিমিত্ত কোষ নামে অভিহিত, 
যেয়ন কোষ খড়ঘকে, তবষ তণ্ডুলকে, জরায়ু সন্তানকে আবৃত করিয়া রাখে 
সেই প্রকার, অন্রময় কোষ অপরিচিত আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন, জন্মাদি 
ধড়বিকারক্বীন আত্মাকে জন্মাদি বিকারবান্ এবং তাপব্রয়রহিত আত্মাকে 
তাপক্য়যুক্ত কারয়া আবৃত করে । পঞ্চ কন্েশ্রি় এবং পঞ্চ বায়ু মিপিত 
হইয়া] .প্রীণময়কোষ ' নামে 8 রা প্রাপমম় কোষ 



নং. ০ ভোজ্য, টির দরারা পিজি, 
যতি ৯). | | রি 

শরীরত্ররবিলক্ষণন্বমূচ্যতে ৷ ক্িথং সতারপোহসতারূপো ন্ ভবতি। . 
মসতান্বরূপঃ সতান্বরূপো! ন ভবতি। জ্ঞানম্বরূপো! জড়ন্বরূপো ন ভবতি।, 

ঢস্বরূপো। জ্ঞানন্বরূপো ন ভবতি। নুখস্ব্ূপৌ ছুঃখস্বক্ূপো ন ভবতি 1 
চখস্বরপঃ সুখস্বরূপো। ন ভবতি। এবং শরীরত্রয়বিলক্ষপত্বমুক্ত।| অবস্থা 

দারা ছি! নি ? জাগ্রদবস্থা জাতা, জা গ্রদবস্থা টিভি ১ 

হর হিরন রেরঃ কর্ত্ব-তোকাদি অভিমানবান্ ইহলোক রর 

লোকে গযনধীল ওব বলে । এই বিজ্ঞানময়কোষ বুদ্ধির বিকার বশত: 

অকর্ভা,ও ক্মবিজ্ঞাতাবল্োত্বাকে কর্তা ও 
জাতা এবং নিশ্চররহিত রঃ 

ঃ [ন্যাদিহীএ ৯ হা জাডাদিযুক্ত করিকা আবৃত করে ।' 

মর উসতোষ এবং কেৃত্তিমৎ অজ্ঞানপ্রধান অন্তঃকরণকে আঁননন্ময়ন. 

বলে। মি এবং আনন্দরহিত আত্মাকে প্রিয়-যোদ- 

বাদবান্, অভোক্তা আঁকে ভৌক্তা এবং রিক্ত কথাকে 

ছি এবং সুখযুক্কবং করিয়া আবৃত করে । ৯॥ | 

ন্ স্ষি | ষে স্থূল সস্্ এবং কারণ এই শরীব্রত্রর হইতে 
হিরা 

পাঁদি হইতেছে আত্মা সত্যস্বরূপ, দেহ অসত্যস্বরূপ, তাং আতা ছু 

| হইতে পারে না. এবং দেহ আত্মা হই
তে পারে না। আত্মা জান 8 ৃ 

দেহ জড়ম্বরপ, অতৃঞব আত্মা দহ হইতে পা
রে না এবং দহ. জী ূ 

ইতে পারে না আত্ম! সুখস্থরূপ, দেহ দুঃখস্বপ, অতএব জাত্মা দেহ 

টানার ভিন লারা টি প্রকারে আত্ছাকে 



ভনিস্যতি? স্ব রর জাতা, বব রর বাবস্থা ভবিষ্যতি ॥ সুযুপ্্যব 

শা, পবা ভৰতি, সহ ভবিধ্যত্যেবমবন্থা়মধিকারিতঃ 
তি॥১*॥ . 

 অথাত্মনঃ পকো ববি বাকোববিদলপান, কথ 

ইউজাশ, প্রতিপাদযবত্ি। মমেয়ং গৌঃ । মমায়ং বৎসঃ। মাঃ 
কুমারঃ। মমেয়ং কুমারী । মমেয়ংস্্রী। এবমাদিপদার্থবান্ পুরুষ ন.ভবতি 

তথা মমারময়কোষঃ | মম প্রাণময়কোষঃ । মম মনোময়কোষঃ | য| 

বিজ্ঞান্ময়কোষঃ |. মমানন্দময়কোষ:। এবং পঞ্চকোঁষবানাত্মা ন. ভবতি। 

তেভ্যো। বিলক্ষণসাক্ষী। অশবমস্পর্শমরূপমব্যয়ং ' তথারসং নিত্যমগন্ধবা 
যৎ। . অনাগ্ঠনস্তং মহতঃ পরং ক্বং.বিচার্য্য তত মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে । হন্ডি 
শ্রতেঃ | তক্মাদাত্মনঃ সচ্চিদানন্দস্ববূপতমুক্তম্ ॥ ১১ ॥. 

এবং জাগ্রৎ খীকিব। আমি স্বপ্নাবস্থায় ছিলাম, স্বপ্রীবস্থায় আছি এব 
্বপ্ীবস্থায় থাকির। আমি স্বুযুপ্ত ছিলাম, সুযুপ্ত আছি এবং স্ুযুপ্ত থাকিব। 
এই অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিন কালেই আত্মা অধিকারিরূগে 
জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের প্রত্যক্ষ রিয়া থাঁকেন,. ্ং নিষিত চ্যান 

জয়ের. সাক্ষী বল! যায় ॥ ১৭ ॥ 

'ক্সাত্মা পঞ্চকোষ হইতে যে বিলক্ষণ, তাহ তে কতি হইতেছ।_ 
'যেমন পুরুষ আমার গো, আমার বৎস, আমএটস্ফপ্ররিহি আমার কুমারী 

আমার ক্্রী ইত্যাদি জান করিয়া থাকেম, কিন্ততিনি কখনই তত্তৎযুক্ত হয়েন 

না, পরস্ত এ সমস্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, .সেই : প্রকার আমার অক্লময়কোয 
আমার.রিজ্ঞানময়কোষ, আমার প্রাণময়কোষ, আমার. মনোময়কোব, 

নী প্রত্ুত ইনি এই পঞ্চকোষ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং -বিলক্ষণ ও সাক্ষি 
সরা । তাই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, আত্মা শব, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই 

 পঞ্চেত্রির-রহিত, অব্যয়, অর্থাৎ ক্ষয়োদয়হীন, "অনাদি; অনস্ত। ইনি প্রকু 

ভিরিও পরবর্তী নিশ্চল: পুরুষ। 'ইহীকে নিংসদ্দিগ্করূপে, অবগত হইতে পারি" 
| লেই সৃততযমুখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। . অতএর" আত্মা যে সি চিত আনন 
র স্বরূপ, ইহা কষ্তি হইল ॥ 1১ পু 



সনপন্বৎ নাম কেনীপ্যবাধামানককেন কালতরয়েখপ্যেকরপেণ বিদ্যমানত্ব- 

তে। চিত্রপত্বং নাম সাঁধনাস্তরনিরপেক্ষতয়া সবসং প্রকীশমানং স্বস্মিকা- 
[পিতসর্ধবপদার্ধাইবভাসকবস্তত্বং চিদ্পত্বমিত্যুচাতে ।  আনন্স্বরূপত্বং 

(পরমপ্রেমাম্পদত্বং নিত্যনিঙ্গাতিশযত্বমাননন্বরূপত্বমিত্যুচ্যতে। বিজ্ঞান- 
ন্দং ব্রন্ম রাতের্ধতৃং পরায়ণমিতি শ্রুতে:। নবং নিত্যতু্বদধমক্্বভাব- 

1হমস্্ীতি সংশয়নভ্তাবনাবিপরীতভাবনারাহিত্যেন স্তর জানাতি, স 
বন্ুক্তো ভবতি ॥ ১২ ॥ 

ইতি গিরি রিলিস 
বিরচিত-আত্মানাত্মবিবেক: সমাপ্তঃ | 

স্পেল শিস 

অজ্ঞানবোধিনী । 

চিৎসদানন্দরূপায় সর্ববধীবৃত্তিসাক্ষিণে |. 
নমো বেদাত্তবেছ্যায় ব্রহ্মণোহিনস্তরূপিণে ॥ ১. 

সতরূপ কাহাকে বলে? যিনি কিছু দ্বীরাই বাধিত হয়েন না, ধিনি 
টন কালেই একরূপে বিদ্যমান থাকেন, তাঁহাকেই সৎ বলে। চিৎরূপ 
হাকে বলে? যিনি অন্য কোন সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং প্রকাশ- 

ন থাঁকেন এবং স্বারোঁপিত অর্থাৎ নিজেতে আরোপিত সমস্ত পদার্থের 

বভাঁসক হয়েন, তাঁহাকে চিৎরূপ বলে । আনন্দরূপ কাঁহাকে বলে? ধিনি 

ত্য নিরতিশয় পরম প্রেমানন্দ, তাহাকে আননবস্বরূপ বলে। ' তাই শ্রুতি 

কে বিজ্ঞান ও আনন্ম্বরূপ এবং ধনদাতার পরম আশ্রয় বলিয়া কীর্তন 
রিক্ষাছেন। এই প্রকারে সংশয় এবং বিপরীত-ভাবনারর্্হিত হইয়া ধিনি 
আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্ভাঁব পরত্রহ্ষ” এইরূপ জ্ঞানবান্ হয়েন অর্থাৎ 
দ্ধের সহিত অভেদ-জ্ঞানসম্পন্ন হযেন, তিনিই জীবন্ত হইয়া থাকেন ৪১২ 

আত্মানাত্ম-বিবেক সমাপ্ত । 



হে 

চিনবে পরমাধনে॥ হ॥. 
মরা টি 1 

বি তে বহাপোদ রো উঠাতে ॥ ৪1 

:.. আল্লাদি: শাভে।, নৈদর্গিকোহ্ধ্যাসঃ। মিথযাপ্রত্যররূপঃ সর্ববলোক-_ 

প্রত্্ষ 1 অস্তানর্থহেতো: প্রহাণায়া স্মৈতজানং শিল্ত:পরীগুরুৎ পরিপূচ্ছতি। 
'ভোঁ ভগবন্! স আত্মা কীদৃশঃ ?__তৎ শৃণু চিৎসদাননলান্ধি তীয়ম খণ্ডমচলম্- 

বাহার অজ্ঞান বশত: এই বিশবত্রদ্ধা্ প্রকাশ পাইতেছে, ধাহার জান 
রর বিশ্ব-ত্রদ্ষাণ্তের সতা অবভাসিত হয় না, যিনি, চিৎ (জান) ও 

'আনন্দঘূর্তি, সেই পরমাত্বীকে নমক্কার | ২॥ 
অত:পর আঁমরা অধ্যাত্মবিষ্ঠার উপদেশ-প্রণাঁলী ব্যাখ্যা করিতেছি _ 

২. চান্্ায়ণাদি তপস্তাহষ্ঠানের হারা ধাহাদিগের 'পাঁপ জর 
বাহার শমগুণসম্পন্ন, যাহাদিগের সংসারাসক্তি অপগত হইস্থাছে এবং ধাহারা 

সুমূক্ষু, তাহাদিগের নিমিত আত্মবোধ অর্থাৎ 'আত্মজ্ঞানৌপদেশ ধা 

বে নও রঃ 
০১০৬৪ দেহ ইিযাদিতে ষে ্রাণিগণের আত্মবুছি ভি 

সাহা এ দির এবং. ন্ 
যোক্ষ নামে কথিত ॥৪ 1. 7 নট ০ 

আইও ী বা অন নাদি এবং নৈদরসিক; ইহা! মিথ্যাজ্ঞানরূপ 
[কেরে প্রত্যক্ষ-বিষয়ীভূত । "এই অনর্থকারধ অধ্যাসের সপ 



কর ন্ হি. বম! ৈমিত্তিকী।, ছর্থি এ চং নিহিত্বং তৎ 
বধানমতিঃ শু. বায় স্ববিষনন স্স্ুভবগম্যা স্বভান্তা বন্ধ অনির্বাচ্যা 
বিদ্যা অস্তি। সা তদাশ্রয়্ববিয়যত্ববলেন চিৎসদানন্দানস্তান্থিতীযম্বভাব- 
বৃণোতি ৷ থা গর্ভান্ধকারেণাগারগর্ভমাচ্ছাচ্যতে তথা চিন্জপং কৃটথমাত্মানং 
ধরূপমাচ্ছাত্যমিব বিক্ষিপতি। অনাত্মনি দেহাদৌ আত্মত্বেনাভিমন্তমানোৎপ্য- 
8৮০ ্রাপ্তীশেষানর্থ; অবিষ্যাপ্রকজিতৈরেব সাধনৈঝিউপ্রাি- | 

পপ 

প্রকাশশ্বয্পপ, ইনিই আম্মা ।. ( শিষ্ঠ বলিলেন ),- ভগবন্ ! 
তমা যদি এই প্রকারই হয়েন, তবে এই বিশাল সংসারে কাহার সংসাঁর- 

দ্বন হইয়া! থাকে? যদি আত্মীরই বন্ধন হওয়া আপনার অভিপ্রেত “হয় 

বে ইহা কি স্বাভাবিক, না নৈমিত্তিক? যদি ইহ] শ্বাভাবিক হয়, তবে 
মার মুক্তি-আশী! নাই ; কারণ, স্বভাব অবর্জনীয়, শ্বজাবের কখনই 

ও না.॥ ৫॥ | 

খু বলিলেন, বস! বন্ধন সাডানিক লহে ইহ ন্নৈমিত্তিক | ফি নিখিতত 

হা হয়, তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর 1১২অবিষ্তা' নামে. একটি পদার্থ আছে, 

হা আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, আত্মাই ইহার বিষয়, ইহা আত্মার 

মুভবগম্য এবং আম্মার দ্বারা প্রকাস্ঠ। এই অবিদ্তা অবস্ত অর্থাৎ মিথ্যা- 

গানরূপ এবং অনির্ধচনীয় ; ইহাকে সৎ বা অসৎ.বলিয়' নির্দেশ 

ঢা খায় না। এই অবিষ্া আত্মার আশ্রিত এবং আত্মবিষন়া ; এই হে 
হা চিৎ, সৎ, আনন্দ, অনস্ত এবং -অদ্বিতীয়ম্বভাব আত্মাকে. নাক ত করে, 

মন গৃহাভাস্তরক্িত অন্ধকার ছারা গৃহের অত্যন্তর সমান হট তম 
বস্তা চিৎস্বরূপ কুটস্থ আত্মাকে স্বরূপ আচ্ছাদনপূর্ববক বিক্ষিপ্ত করিষা 
[খেও মানব প্রথমে অনাত্মভ়ৃত দেহ-ইন্দিয়াদিকে আত্মা বলিরা রতি ভিমা, দা 

রে, ক্তরাং সমস্ত পূরুষার্থ হইতে বফচিত-সইকা অশেষ অনরর্জীলে জিত 

রং রং অনিকেত নি বিবিধ সাধনসহায়ে রা জার্সি। এবং অনি 



তত গাুষ্যমাণ: কুরনরতিবাগাদিএকেডিরান নানাযোরির-প রিরর্তমানে 

রা সংসরতি। তথ! চশ্রুতি-_ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্তং 
সুন্মাকমন্তরং বভূব। নীহারেণ প্রাবৃতা জগ্নযাঃ চান্থু তবপউক্থশাসম্চরস্তি। 

শ্বৃতিরপি, -পুরুত্ষঃ -প্ররুতিস্থোহপি ভুঙক্তে প্রককতিজান্ গুণান্। কারণং 

গুণসঙ্গোহস্ত সদসদ্যোনিজন্নথ ॥ ৬ ॥ 2 

. স্বামিন্!  যুন্বত্বচনমসঞ্জসমিদং ভাতি । কথমিতম ?. চি 

খবনৈকরসন্তাত্বন: শশবিষাণসদৃশাবিগ্াবরণবিক্ষেপরূপত্বং কথং জজ্ভাব্যতে। 

গগনারবিনমসত তশ্য সুরতিত্বং কুতঃ ৷ অসম্ভাবনীক়্া মায়! | সাধু সাধু, জন 

আত্মাবিবেকভ্রমমাকআসিদ্ধম্ ॥ ৭ ॥ 

ভো! ভগবন্! যদ্ত্রমঘাত্রসিদ্বং তত কিং সত্যম্? অরে যথা ইন্্রধালং 

পশ্ঠতি জন$, ব্যান্রজলতড়াগাদি অসত্যতয়া প্রতিভাঁতি কিম্। ইন্দ্রজালত্রমে 

প্রকার, অনুষ্ঠানের দ্বার! কেবলমাত্র বিষয়স্থুখের আকাঙ্ষা, করে,. স্থৃতরাং 

_মোক্ষ-বাঁসন! হৃদয়ে স্থান পায় না । ঈদ্দশ মন্ুধ্য মকরাদি কতৃক আরুয্মাণ 

অলাবুর-্তায় রাঁগ-ৃ্ষযাদি দ্বারা আকুষ্ট হই! দেব, মন্গুষা, তির্্যগাদি পৃথক্ 
পক নানা যোনিতে জক্মলংভ করত মোহ-মুগ্ধ হইয়া সংসারী হয়। ইহাই 

শ্রুতি ও. স্বৃতিতে নিদিষ্ট হইয়াছে --( পুরুষ বা আত্মা প্রকৃতির 

ভিউ সংযুক্ত হইয়া, রক্কতিসমুদ্ভূত গুণাবলীর উপভোগ করে। পুরুষের 

তা ও. অত যোনিতে ত উৎপত্তিবিষয়ে প্রকৃতিজাত গুণসঙ্গই কারণ )॥৬॥ 

১. শিল্য।-স্বামিন্! আপনার বাক্য যেন পরস্পর বিসংবাদী বলিয়া মনে 

লে | কেন না, কুটস্থ চিন্জপ আত্মার শশশূক্গ সদৃশ অবিজ্তা হারা আব- 

বণ, এবং বিক্ষেপ হওয়া সম্ভবে না। বানি অনীক পদার্থ, সুতরাং 

তাহার সুস্থ কখনই হইতে পারে না । 

গুরু।-_অরে। বৎস! সাধু, সাধু ! আম্মার আবরণ ৷ বেন সমস্যই 
আবিবেকরশে হমমান্স ॥৭॥ 
- শু (ভগ্ন! যাহা কল্পিত, তাহা কি টি পা | 

৬, শুরু ।ল্চসরে রত! মহুয়া যেমন ইজজালক্রিয়া দর্শনকালে, র্যাজজল,ত 

এগ্লাদি কত রি ফী ৭ করে, রন নকল গা ক খন অসত্য. বলিয়া প্রতিভাত হর 7 
৯ 



বহিতরমে নিৰৃষ্ঠে রজুরেব সর্প নাস্ৎ কিজিপি, তথা বিবেক নিবে 
জানস্তরতর্াং ক জারতৈ । এ 

নাহি, 8২৮৮৭ গানাফেব তু ক্ষরল্যমিভি 

শরুতেঃ 1. জানন্ত শ্রবশদনননিদিধ্যালনমন্তযেখ ন সম্তবতি। তথা চ শ্রুতি_- 

আত্মাবারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মস্তব্যেুনিদিধ্যালিতব্য: | দ্বং-পদ়ার্থ- বিষেকাক্ষ 

সাঃ সর্বকর্মণাম্। শ্রত্য। বিধীয়তে যন্মাদস্কথ! পতিতো! ভবেত ॥ তন্মাদে- 

বাচার্ষাদ্াত্মঙ্ানাবাপ্তিঃ কথমাচার্য্োহজ্ো বা স্তাৎ। বন্যজ্ঞো ন বা 

কথনই নহে ইইজাশনম হল নিত হয, তখন সম মি বলয় 
মনেক্ষক্পে। ইহা ত সকলেরই অশ্ভবসিদ্ধ দেখিতেছ। আরও দেখ, 

_ মহয্যশ্ীজ্ু দেখিয়া সর্প বলিরা মনে কে, কিন্ত সপ্িম নিবৃত্ত হইলে 

রঞ্ছুকে রজ্জু বলিয়াই জ্ঞান করে, তখন আর উহাতে সর্পত্ববোধ থাকে না, 

এই প্রকার অবিবেকতম নিবৃত্ত হইলে সমনতই যা বি নে করে, ধ্ 

রর 
না ই 

শি তি জির রহ হতে নিধি কেমন করিকা হই | টা 

পারে? ॥. | 
রি 

ব্ত্স! সি [রক ন দৌদি 

অনুষ্ঠানের দ্বারা রাগাঁদিমলশৃন্ত হইয়া সংসারের নিহ্যারি রগ চির 

থাকে, তখন ইহলোক বা পরলোকের কোন ফলেই আসক্
তি থাকে না। সেই 

কালে 'বেদাবশাসে প্রতীয়মান ব্গ
াত্মার হে কো ইচ্ছুক 

হইয়া 

বত ্ পদ খাই ৈবল্য সাধিত হর ৰা বণ মনন: দিিধ্যাসন ৃ 



জনমে ং পর রাৎ ॥ অর বিজ: জা শািীনেন নিধি 

ঞ্জনং তংকাপালেহনিবরে । তা দেহাদিসংবন্ধাভাবাত্ব, ন শিষ্যাদি- 

শাঁসনং হ্যপপন্যতে। অথানবগতো ্রশ্বাজুভাবং স্তাৎ। তশ্মাদেহাদিসংবদ্ধো- 
ছ্গীকর্তব্যোংত্যুপেতব্যঃ | তদা জানাদজানততৎকার্ধ্যনিবৃতি: তক্মাদাচা্্যা- 
 ধীনং জানমপেক্ষতে ইত্যজ্র নায়ং দোষ: । জাঁনিনো ব্রদ্ধাত্মজ্ঞানে জাতে তেন 
বাধিতক্াপি প্রীরক্ধফলস্য কর্্মপো ন বাধিতত্বং, অতএব জ্ঞানিনাস্ত প্রারন্ধবেগ- 

ীৎ দেহাঁদি প্রতিভাসতে 1 ৯॥ অথবাবগতব্র্াত্বজানঃ সম্পরদপিক্রমেণোপ- 
কিশতি । তন্মাদাচা্যাধীনং জানং জ্ঞানাম্মোক্ষ ইতি সিদ্ধম্। তন্মাদেদোক্তশম- 

দমাদিসাঁধনচতুষ্সসম্পনো ব্রক্ষবিদা চার্ধ্যমূপেত্য সাষ্টাঙগপ্রণিপাতং কৃত্বা সমিৎ- 

০০০০০ সপ পাশাপাশি শেপার শিল্পি টা শি 

প্রধালীর অবলম্বন না করিয়। আত্মবিবেকার্ধ উদ্যমশীল ব্যক্তি শ্রেয়োমার্গ 

হইতে ভ্রষ্ট হয়। অতএব আচার্যের নিকট হইতে ব্রন্ধাত্মজ্ঞান লাভ 
করিবে। এখন বিবেচ্য এই যে, আঁচার্ধ্য কি.অজ্ঞ হইবেন, না বিজ্ঞ হইবেন? 

যদি আচার্য অজ্ঞ হয়েন, তবে তিনি ব্রন্ষাত্মৈকত্ব জান উপদেশ করিতে সমর্থ 
হইবেন না। আর যদি আচার্য বিজ্ঞ হয়েন, তবে তীহাঁর ব্রক্ষত্বজ্ঞান হওয়ায় 
তিনি ত্রন্মরূপই হইয়াছেন, সুতরাং তাহার অজ্ঞান এবং অজ্ঞান-কাধ্য স্থুল- 

শুক্ম-দেহদ্বয় নিবৃত্ত হওয়ায় দেহস্বন্ধ নাই, অতএব তিনি শি্যকে শিক্ষা দিতে 
অসমর্থ । অতএব ব্রদ্ধাত্মভাব-অপ্রাপ্ত আচার্য্য শিষ্যশিক্ষা বিষয়ে সমর্থ । 
তাদৃশ আচাধ্যের দেহাদি সম্বন্ধ অবশ্যই শ্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং 

 ভাদৃশ আচাধ্যের নিকট জ্ঞান লাভ করিয়া অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের কার্ধ্য 
নিবৃত্ত হুইক্সা থাকে, “অতএব আচীর্ধযার্ীন জানের অপেক্ষা করিতেছে, এই 

, বিষয়ে কোনই দোষ পরিদৃষ্ট হয় না। জানী ব্যক্তির ব্ক্াত্মজ্ঞান উৎপন্ন 
হইলে তত্র! প্রারন্ধ ফূল বৃর্টের বাধা হয় না: অতএব জ্ঞানিগণের প্রারব্ধ 
ক ৃ দেহাদি গ্রতিভাসিত হয় ॥ ৯৪ অনস্তর অবগত-ধাত্জঞান আচার্য 
 জস্তরধীয়ক্রা শিক উপদেশ করিখেন। অতএব জানা রাত ষে, 

হইল অতএব, বৈধ শমনমাদি টিএচতের শিপ + স্ রা 
. জইযা ্র্বৎ আচার্যের নিকট গমন পূর্বক তাহাকে সা্টালে গ্রণাম কির 
সাজার সনবিষানে উপবেশন পূর্বক নিজের হ্মতিপ্রায় নিবেদন করিবে । ইহাই 



রনি ও রর জিন ভো. কানন সংসারতাপত্রস্নার্ক-. 

সস্তপ্তোত্হম্, অন্ত তাঁপন্ত 5 কুক মমেতি বিজ্ঞাপিত: ন্ গুরুরুপ- 
দিশতি ॥ ১০ ॥ 

কখন? ইস্ । তব নক ধতাবে জানে, জাতে সালাদ 
নান্তথা । ভো ভগবন্! তং কেন ভবতি? তথ শৃণু। আদৌ? ত্বপদশোধনেন 
জীবন্থং নিরস্টাতিশুদ্ধো ভবিষ্যসি। তদা ব্রদ্মাত্মৈত্বভাবো ভবতি। বথ! 
গ্রামাদিস্থিতং চন্দনবৃক্ষং প্রতি অজন্তাঁসভাঁবনা ভবত্যেব নেহ চন্দনমিতি। 
অস্তো যুক্ত্যা প্রতিবোধয়তি | কটুম্থগন্ধশীতলং চন্দনমিতি । তথা শ্রুত্যাঁব- 
ধারিতশ্য তত্তং ব্রদ্মমহাঁবাক্যার্থন্ত তাৎপর্ধ্যং গুরুর্ধক্ত্া প্রতিবোঁধয়তি | চিৎ 
দদাননন্বরূপত্থং তদা সম্ভাবর়তি । ভো ভগবন্! সা শোধনযুক্তিঃ কম? 

শ্রুতি বলিয়াছেন 1-_শিষ্য সমিৎ হন্যে লইয়া তত্রজ্ঞানলাভার্থ শ্রতিপারদর্শী, 
রহ্বনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবে । ভো ভগবন্ গুরো ! আমি আধ্যাত্মিক, 
আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই তাঁপত্রয়ার্ক-সস্তাপে সস্তপ্ত হইয়াছি,. 
আমাঁর এই তাপক্রয়-নিবৃত্তির উপায় করুন। গুরু শিষ্য কর্তৃক এই প্রকাজে: 
বিজ্ঞাপিত হইয়! উপদেশ প্রদান করিতেছেন ॥ ১০ ॥ . 

গুরু ।-_হে বৎস! তোমার ব্রদ্মাত্মৈত্ব-জান জন্মিলেই এই সংসারের 

নিবৃত্তি হইবে, তথ্যর্তীত অন্য উপায় নাই। শিষ্য ।-_ ব্রক্মাত্ৈকত্জ্ঞান 
কেমন করিকা! হয়? গুরু ।__তদ্িষয় শ্রবণ কর।-_তৃমি প্রথমে ত্বং-পদ্দের, 

শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া জীবত্ব পরিহার করত অতি শুদ্ধ হইবে। তখন তোমার 
্রন্ধ ও জীবের একত্বভাব সমুদিত হইবে ।, যেমন চন্দনবৃক্ষ গ্রামাদির মধ্যে 
খাঁকিলেও অজ্ঞ লোক তাহাকে চন্দন বলিয়া বুঝিতে পারে না, পরে অন্ত 
কেহ বদি যুকতি দ্বারা বুঝাইয় দেয় যে, চন্দন কটু-নগন্ধ ও শীতল বস্তু, অতএব 
ইহাই চন্মন, তখন সেই অজ্ঞ লোক চন্দন বলিয়া ধারণা করিতে পারে, সেই 

প্রকার গুরু শ্রুতি দ্বারা অবধারিত “তত্বং ব্রহ্ম” (তুমি সেই ব্রন ), এই মহা” 
[ক্র অর্থাযুক্তি হার! বুঝাইয়া-দিবেন। হে বৎস, তুমি চিৎ (জান )সৎ 
দা আনলঘরপ | শিল্ত ।_ভো ভগবন্! আপনি যে, শোভন যুক্কি 

লিতে কি প্রকারে হইবে ? (ুরু),অরে শিষ্য! এই পরীর মৃষ্ত, 



ই স্মরে শিষ্য উর গং অনলি 
রন? বত জড়মদিত্যমমকলং'কখজ্ ॥ ১১. - 

- ইহ বাজে পালের বং জাতি (বই হজ 
 স্বংন তবসি এতচ্ছরীরনা শাদুক্ধ। এতচ্ছরীরং তব, নাস্তি যত. ইদং শরীরং ৰ 

. ন তবসি।+ নো বে ্ বত ইং পীর তব, নাস্তি। ইং নং খন 

আলা ইউ স্পাই নী কি নিত 

পদ অতম্বৎসকাশাভিনং বং টা ইদং তব দৃষ্টং শরীরং ত্বং ন 
সবি 1 বা দাহাৎ কাষ্ঠাপ্যতিরিক্তো দাহক: প্রকাঁশকামিত 1 তথা তাত, 
টা টাল বারি ই দিবস ইউর 1.4. 

 ন্বগ্যচচ।: শ্বপ্রীস্তে দিব্যশরীরভেদমাস্থায় তছুচিতান্ ভোগানককদরথত 

জড়, অনিত্য, সুতরাং অমঙ্গল (অনর্থের নিদান); অতএব তুমি এই... শরীর 
আলো ভগবন্! এই পীর দৃখ, জড়, টানার 

কি প্রকারে হুইল 7 ১১।॥ রি 
+ গুরু ।--এই শরীরোৎপত্তির পূর্বের তোমার এই শরীর ছি না, কিন্ধু, 
তি *€ আত্মা ) কখনও ছিলে, অতএব ভুমি এই শরীর হইতে পার না? 

.. আবার বিবেচনা করিয়া দেখ, এই শরীর-বিনাশের পরও ইহা তোমার 
: খ্বাঁকিবে না, অতএব অন্ব্ব্যতিরেক যুক্তি দ্বারা তুমি এই শরীর হইতে পার. 
নাও আদি ও অন্তে অর্থাৎ এই শরীরোৎপত্তির পূর্বে এবং এই শরীর-নাশের 
পরে বখন হিনির হের ৭ 
পার না। ১৯ ৪ 
্ ই, .দেহোৎপত্তির পূর্কে এবং এই দেহের নাশের পরে বখন, এই দেহ 
. পিতামার থাকে ন না, তখন নর্মান অবস্থায়ও এ এই: কা দেহ নহ্ ॥ পর্ব 

আ্রকাশক অ্ধি ভি, সে কার. বা ৃ বা 
ইল হইদ+»০। 00000 
গারো সর ্বগ্টে 875785885 টি ফিবযপরী রো, 



রর 

শি আরও দেখ, ষ্ঠ পদার্থ হইত
ে,তাহার ভরষ্টী ভিন্ন, ইহা লোকে । সিডি 

| কারা মি যি
 ইস | ডি 

জন ভব করিতেছ, কিনতু তাহা মাকে জাবিতে পারে না এবং ভাহারা 
এপরষ্পর পরস্পরকে জানিজ্তে পারে না, কেন নব. তাহার. 

খটাদিবধ ক টাকে রািকিতি। জারা তথা 

মা  জ্রোদিক্ি করকৈরপজতাতে । ক নং রীরং 
তব: ক 

বং ই সিন্ধম্ ॥১৪ ॥ | ই 

নি শ্বাক্ষানং ন জানি টির 
 ভব্সি। তদংশোত্তবমিদং শরীরং অপি ত্বং ন ভবলি॥ ৯৫॥ 

লেখা মলে করে যে,আামি দেব বা মুত ফেই হই না কেন, নয বেদ 
বর্তমান,অবস্থায় বাধিত হইলেও আমার আঁমিত্বের কোন বাধা হয় নাই,অত- 
এব এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, যে স্বপ্ন ও মৃত্যু অবস্থায় দেহের পরিবর্তনেও 

বখন অহং প্রত্যরের বিষরীভূত আত্মার কোন পরিবর্তনাদি ঘটে না, অতএব 

তুমি শরীর হইতে যে তির, ইহা স্থিরীক্লিত হইল। আরও দেখ যে, এই অহং-. 
পদবাচা আত্মা কুমার-বয়সে নান! প্রকার ক্রীড়া অঙ্ভব করিয়াছেন, সেই 

| 'আস্মাই স্থবির অরস্থাতে অপরিবর্ধিতরূপে বিদ্যমান থাঁকেন। অতএব স্থবির 

ও কৌমার অবস্থাতে শরীর-হ়ের ব্যবহারজ্টা তৃমি এই শরীর হইতে পার 

ছে যেমন ঘটের কটা ঘট হইতে ভিন্। বেয়ন রপাদি-বিশিষ্ট ঘটাদি 
রাম ই হা উপলব্হয়, : সেই প্রকার রপাদিবিশিষট এই 

ধা ভূমি, জব, তেজ, বায় ০ রিটা, পকতুতষে * ত্বাম, সর্ব 

ক্জশ্বভাব) অতএব তি সেই পঞ্চতৃতত হইতে পার রং নি 
পঞ্চতৃতের বশত ই হও হইতে পার না 4 ১৫ $ 



| বতদাপ, বখ উ্ণং তত্তেজঃ, নাতি সির বরং, তদ 
 মিতিও বত্তস্তানি সর্বাণি ভূতাঁনি অস্মিন্ শরীরে ৃশ্স্তে জাবি কা 
- ব্জ াপ্রতৃতীনি পঞ্চবিংশতিগুণাঁনি পঞ্চমহাভৃতাঁনি তেষাং সমুহা এব 
ইল শরীরং অড়ং বং ন ভবসি | ১৬॥ 
রি পবন! শরীরে পহাতুা পীকখনি রেপ মতে 
তানি কানি পঞ্চবিংশতিগুণানি উচ্যন্তে। অস্থিমাংসক্াযুত্বকুরোমাণি গৃষ্থী 
পঞ্চধা ভবতি। “রেতঃ পিত্তং তথা স্বেদো লালারক্তং তথৈব চ।” এবং আপ: 
পঞ্চবিধা ভবস্তি। ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা কাস্তিরালন্তমূ। এবং তেজ: পঞ্চধা ভবতি। 
ধারণং প্রসারণং উতক্রামণং চলনং সঙ্কোচনম্, | এবং বায়ুঃ পঞ্চধা 'ভবতি | কটি- 

 উদরহ্বদয়ক্ঠশিরঃ | এবমাকাশিং পঞ্চবিধং ভবৃতি। ভর়ং পৃথিবী, মোহ উদকৎ, 
কোরো, 0958 লোভ  আকাঁশমিতি ॥ ১৭ ॥ 

খু 

পাপ 

..ভোম্বামিন্! এই দেহ সেই পঞ্চভূতাংশসমূভ্ূত কেমন করিকা হইল? 
শুরু বলিতেছেন, এই শরীরের যে কঠিন অংশ, তাহাই পৃথিবী, যে দ্রব অংশ, 
তাহাই জল, যে উষ্ণভাব, তাহাই তেজ:, এই দেহে সঞ্চরণশীল যে পদার্থ, 

স্কাহাই বায, আর ইহাতে যে ফীক আছে, তাহাই আকাশ জানিবে। যে 
. ছেতু, সেই পঞ্চভূতই এই দেহে দৃষ্ট হইয়া! থাকে, অতএব পঞ্চবিংশতি-গুণাত্বক 
সেই পঞ্চ মহাভৃতই নৃচ্মেরূপে অস্থি-মাংস প্রভৃতিরূপে বিরা্ করিতেছে অত- 
এব এই পঞ্চভৃতের সমগ্টিই এই ত্বেহ, অতএব ইহা! তুমি হইতে পাঁর না॥ ১৬1 

.. জো স্বামিন্! এই স্থুলম্পরীরে পঞ্ষীক্কৃত পঞ্চ হাভৃতের কথা শুনিয়াছি। 
আই পঞ্চ ভূত প্রত্যেকে পাঁচ প্রকারে অবস্থিত আছে, সুতরাং পঞ্চতৃত পঞ্চ- 
_'হিংশিতি প্রকারে বিস্তমান আছে। বখা,_অস্থি, মাংস, স্বাযু, ত্বক (চর্খ) 
এবং রোম, এই পাঁচ প্রকারে পৃথিবী অবস্থিত । গুক্র, পিত্ত, ধর্ম, লাল! এবং 

রক্ত, এই পঞ্চ আকারে জল অবস্থিত। সুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, কাস্তি এবং আলন্ত, 
, এই পাঁচ প্রকারে তেজ অবস্থিত। ধারণ, প্রসারণ, উৎক্রামণ ( উর্ধগতি ), 
উন এবং সক্ষোচ, এই পাচ প্রকারে বাঁযু অবস্থিত । কটি, উদর, ভ্বায, ক$ ও 
- শির, এই পঞ্চ স্থানে আকাশ অবস্থিত । ভয় পৃথিবীর, মোহ জলের, কো 
: অসি, কা বানর এবং লোভ আকাঁশের গু & ইপক 78088 

শী 



মতান্তরে তো ভগবন্! ইন পঞ্চ ধা কিথিভি চে গা 
স্পরামুপ্রবেশীৎ পঞ্কীকরণম্। ভো ভগবন্! কন্ত ভৃতত্ত কো বা অংশ: উর | 

সতে প্রবিষ্ট: কা স্থিতি. উচ্যতে। অস্থিমূখ্যা পৃথিবী রিচারবলাৎ, কঠিনং 

পীতবর্ণমূ। মাংসমূদকং সত্বত্থাৎ। স্বামুস্তেজঃ জড়ন্ত পরীক্ষণত্থাৎ। ত্বক বাস 

্পর্শবর্দত্বাংৎ। রোম আকাশং, ছেদনে ছুঃখাঁভাবাৎ  রেতো সুধামূদকং, 

গর্ভোৎপত্তেঃ শুত্রবর্ণমূ। পিত্বং তেক্ত উক্মাঙগত্বাৎ, স্বেদো বাস শ্রমপ্রসন্ত্বাৎ?) 
-নাসাকাঁশং উ্ধাদাগমন্থাৎ। রক্তং পৃথিবী লোহিতত্বাৎ ; ক্ষুধা মুখ্যাপিঃ পন- 
সমর্থত্বাৎ প্রসন্নত্বাৎ; তৃষ্ণা বারুঃ কষ্ঠোষ্টশোষকত্বাৎ )' নিদ্রা আকাশং শৃন্- 
স্বভাঁবত্বাৎ; কাস্তিরুদকং শীতোষ্ণসংবন্ধাৎ কৃষ্ণলোহিতত্বং ভবতি। আলম্কং 
পৃথিবী জাড্যত্বাৎ ধারণং মুখ্যে। বাষুং সবলত্বাৎ; প্রসারণমাকাশং ব্যাপকত্বাৎ। 

উৎক্রমণং তেজ; উতকষ্টবযাপারস্বাৎ; চলমুদকং শিথিলত্বাৎ। দ্রবঞ্চ সক্কোচনং 

_ মতান্তরে শিষ্য প্রশ্ন করিতেছেন।_ভো ভগবন্। এক একটি ভূত কেমন 
করিয়া পাঁচ প্রকার হয়? গুরু ।_-প্রত্যেক তৃতেই অপর ভৃত-চতুষ্টযের অন : 

প্রবেশের নামই পঞ্ধীকরণ, সুতরাং প্রত্যেক ভৃতই পধ্ধাত্বক। ভো ভগবন্! 
কোন্ ভূতের ক্রিম অংশ কোন্ তৃতে প্রবিষ্ট হস এবং ইহাদের স্থিতিই বা 
কোথায়? গুরু ।-_বিচাঁর দ্বারা নিবূপিত হয় যে, অস্থি মুখ্য পৃথিবী, ইহা 
কঠিন এবং পীতবর্ণ।* জল সন্ত্রব মাংসরূপে অবস্থিত। জড়-পরীক্ষক তেজ 
্বাধুরূপে, স্পর্শধন্্ম বায়ু ত্বক্রূপে এবং আকাশ রোমরূপে দেহে অবস্থিত 

আছে। সেই কারণ রোমচ্ছেদে দুঃখাস্ভৰ হয় না। কেহ বলেন, রেতই 
মুখ্য অল, ইহা! গর্ভোৎপত্তির পূর্বের শুত্রবর্ণ থাকে । পিত উদ্মধর্ম, সুতরাং. 

 উহাই তেজ। স্বেদ শ্রমসস্ভৃত, অতএব উহা বায়ু এবং নাসিক! আকাঁশ। কেহ 
বলেন, রক্ত লোহিতবর্ণ, স্থতরাংউহ! পৃথিবী, ক্ষধা পাক-দমর্থ, অতএব উহাই 
দৃখ্য অপি তৃষণ কণ্ঠ ও ওষ্ঠের শোষক, তএৰ উহা! বা, ি্াশৃ্্ভাব, 
জতএব উহা আকাঁশ এবং শীতোফসন্বন্ধ বশতঃকাস্তি জলরূপে কথিত: সা, 

ইহা কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণ । কেহ বলেন, _লড়ন্ব বশতঃ আঁবস্তই পৃথিবী এবং সব- 

লত্ব বশত: ধারণই মুখ্য বাযু। আর ব্যাপক বলিয়া. ্ রসারণই আকাশ এবং 
উৎরষ্ট ব্যাপারবত্বা। বশতঃ উৎক্রুমণই তেজ এবং শরিখিল-বর্ঘবশতঃ চলনই জল 
. কেহ বলেন, জড়্বধর্মণ বশতঃ 'সঙ্কোচনই পৃথিবী, শিরঃস্থ অবকাশই মুখ্য. 
আকাশ, কেন না, উহাই অনাহত শবের স্থান; বাম ও নাসিকাস্থানে 
অকরানীল, আতএব কের অবকাশই, বানু, . দত 



্কারকাপং থু রিতা নফরখনথাৎ। চটির বকাশলা্ি: র্ঘদা রা 
স্থিত (উদরম্তারকাশং জং জাঙগাপদ্থাৎ। কট-অবকাশং টন থানা 

.. অহ সুঘৃহাত ঘড়ং বং নভ্ভবসি॥ ১৮৭ 7১... 

রথ আগ! রণ জানব পরী শু লেন 

ৃ জানস্ি ।  পশবীরুতানি পকরিংতাংশাদি তদংশা অপি ন জানন্কি, ঠা কিহ্তমংপ-. 

অধ্জাতো দেহ; কথং জানীয়াং। অপি চ দেহঃ সঙ্গপি উিতং পিস, 
"আামাতি। সুধী চৌয়ো গৃহং,্বিষ্াপতযাভনপানি হাতি, ইতি ন 
গতি । অতোত্ত্যপ্তজ্ভ: ঘটে যথা দৃষ্টো, জড়শ্চেতি তথা ,দেহ ইতি ॥১৯। 

৮ অঙ্গ খটো জাতস্চ ভখৈৰ তিষ্ঠতি, দেহস্ত বর্ধতে, অতো ঘটবদদেহো ব্তং 
নক ইতি পৃষ্টা, গুরুরুপদিশতি।_- " 
বান ইতি দেহ: কিং চৈত ভবতি। ৃ্ ধিমপি চিত নাক্যেব, য় 
ও দু: কেনোগ্তস্। অতো দৃষ্ান্তাৎ পরিহরতি বখা-স্কণং গোমযঞ্চ যত্র 
. দিজিপাতে ল রাশি: কিং চৈতন্ঠং ভবতি । কিং-বা ঘটীবন্ত্রকূপে তৎ কিপ্যমাণ- 

| উস সর্বদাই উ্ণ থাঁকে। উদরের অবকাঁশই জলাশয়,অতএব উহাই জল । 
কেহ বলেন,_কটির অবকাশই পৃথিবী, কারণ, উহা ঈব্ধস্থান এবং পৃথিবীও 
+ তাক । এই পঞ্চভূতের সমৃহাত্মক জড়দেহ তুমি হইতে পার না॥ ১৮ ॥ 
৬ ভো। ভ্গধন্! ,. শরীর বখন সুখ ও ছুঃখের অন্কুভব কর্সিতে পারে, তখন 
ইহাকে কেখ করিয়া জড় বলা ধাঁ ? ( গুরু ),--ইহার রহস্য শ্রবণ কর ।-_- 

 এহেতু, অই দেই তৌতিঞ, দৃশ্ত এবং জর, অতঞ্রব সে নুখ ও দুঃখ অনুভব 

করিতে লারে না।: পঞ্ষীকৃত পর্থতৃত ও তদীয় অংশসকল কখনই নুষ্-ুঃখ 
স্ক্ানিতে পাঁটে না, অতএব ভবতৈর অংশ-সমূৎপন্ন এই. দেহ কেমন, করিকা দুখ 
ছে অন্ত করিষে ? পরস্ত এই গেছে বর্তমান থাকিয়াও নিজের উদ্যান, 
ম্বা পতন জাঁদিতৈ পারে না। শুযৃষ্তি'অরস্থার দেহ মান থাকিলেও.. চৌক়, 

ৃষ জরধৈশ করিরা আতরখাদি অপহরণ গমন করিলেও জানিতে পারে 
না, অতএব ঘট যেমন অত্যন্ত জড় দৃষ্ঠ পল্নার্থু। দেহও সেই প্রকার জড়, ইছা, 

অবধারিত হইল। ১৯ নে 



মেহরপো মৃহসফ, স্ধাগ নোংপাা এব | অত ডো নান 

দেহ চৈতস্ত এব ॥২০। চি. | উহ 

টি গলিত কালে রিতন দখা লতা 
অতএব দ্বাদশন্দেষদুষ্টো দেহস্বং ন ভবসি ইতি সিদ্ধ ই 87... রা 

ভে! ভগবন্ ! কোহত্র দোষঃ ?-_-তৎ শৃণু। অশ্ুদ্ধশৌচ্যং কর ছিরে 

কর্তৃকগুর এই প্রকার পৃষ্ট হইন়্া, বলিতেছেন ।-_দেহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে 

সত্যা, কিন্তু চৈতন্ত বর্ধমান হয় না, চৈতন্তের বৃদ্ধিত্ব'নাই, ইহা তুমি কোথারও 
দেখিয়াছ? অথবা কেহ বলিয়াছে কি? কখনই নহে। তৃণ বা গোষয় যেখানে 

নিক্ষিপ্ত হয়, সেখানে উহার রাশি হয় মাত্র, তাহাঁতে কি চৈতন্য হয়? 'অথবা 

টাবনকুপে ক্ষিপ্যমাণ মৃত্তিকায় তীর বাড়ায় বটে, কিন্তু তাহাতে কি 'টৈতনত 

জন্মে? কৃপাঁদিনির্াতা পুনঃ পুনঃ হৃত্বিক! নিক্ষেপ করিলে উহা বর্ধিত হয় 
সত্য, কিন্ত তাহাতে চৈতন্ত জন্মে না। এই প্রকার প্রতিদিন: অন্রূপ 

উপাদানে সংবন্ধ্যমান দেহরূপ মৃত্রাশি সম্যক্রূপে বর্ধিত হইলেও অত্যন্ত 

জর বাড অতএব তুমি জড়দ্ষেহ নহ, তুমি চৈতন্স্বরূপ ॥ ২৯ %..... 

৬ - দেহের অপিত্যত্ প্রদর্শিত হইতেছে ।--এই দেহের উপাদান পঞ্চতৃতের | 

ফিসঞগন অবকাশলাভের চেষ্টা করে, বা গমন করিতে ইচ্ছা করে» 
অধ প্রজজিত হওরার উত্তম করে, জল ভ্রব হওয়ার নিমিত্ত ধাঁকিত হয়. শব্ধ 

পৃথিবী বিনা হইতে চেষ্টা করে, এই শ্রকারে সং দি পথের. 

অসথসরণ করে, অতঞব শরীরের অনিষ্যাতা নিশ্চিত হইল ॥ ২১): ৩২ :.. 

| এই দোহের অমঙ্গলত ্দর্পিত হইতেছে ।-_উৎপত্থি-সময়ে: ই পনি চু -২ 
ান বে  অতান্য মলমিতত _ তসর্ঝদাই অপবি্র, এত এই খাল 

এ লে বদ! * এই দেহে দোষ কি? (
তক) 1 চা 

্ 
এ) চা স্থিত, ম

্ল ্  রর ভূল, ব
উ 



রী নবি এক সভা ২৩ ॥ ্ 

তু (ভবন! ইং শন্সীরং অহং ন ভবামি | এভাবতা মম বি দাত 
! হ্ত্ছা নি, 

| সাধু সাধ, অন সাবধানমতি: শৃখু। বদা ইং শরীরং টি তা 
ৃ 'নিত্যজাতিবর্ণাঅমৃ্চ ত্বংন ভূবসি। বড়ভাঁববিকারাস্তব ন সস্তি। জায়তে, 

'অস্তি, বর্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীর়তে, নশ্যাতি। লরি 

রি “বর্ণধর্দীশ্রমাচারঃ শান্তষন্ত্রেণ যোৌজিতঃ। 
নির্গতোহসি জগজ্জালাৎ পিগ্তরাদিব কেশরী ।” 

বর্ণাশরমৌ ধর্মাধশ্দৌ অপি তব ন স্তঃ। ৃ 
“বর্ণাশ্রমাভিমানেন ক্রতিদাসো ভবেক্নরঃ | 
বর্ণাশ্রমবিহীনশ্চ বর্ভতে শ্রতিমৃদ্ধনি ॥৮ : 

ক বতঃ শাস্্মাহ ।--“ষাবন্দেহাত্মবিজানং বাধ্যতে ন প্রযাণতঃ। প্রামাণ্য, 

ক্র্ধশাস্বাণাং তাবুদেবোপলভ্যতে” ইতি ॥ 

শিখিল, নানা পীড়াগ্রস্ত, অনিত্য এবং মাঁংসময়, এই ঘাদপটি দেহের € দোষ) 
অতএব তুমি স্থল-দেহ হইতে পার না, ইহা সত্য ॥ ২৩॥ 
.. ভো। ভগবন্!, এই স্থলশরীর আমি না হইলে ইহার দ্বার! আমার কি 
এছিত সাধিত হইল | 
নি বস! সাধু! সাধু! অরে, চি শ্রবণ কর। যদি এইপরীর 
- তুমি না হও, নিত্য জাতি, বর্ণ ও আশ্রমাদি তুমি নহ, তোমার বড় ভাব- 
+বিকারও নাই। ষড়ভাব বিকার যথা,-_উৎপত্তি, বিস্তমানতা, ডি, বিপনি 
শাম, অপক্ষয়, বিনাশ।, এই ছস্বটি। 

. ব্ ধর্দ, আশ্রম এবং আচার এতৎসমব্ই শাস্থ-বনত দ্বারা নিবদ্ধ বস! 
পিক্কর হইতে কেশরীর গ্ভার তুমি জগজ্জাল হইতে নির্গত হইক্াছ। 
জম, ধর্দ, অধর্থ তোমার নাই। বতক্ষণ পধ্যন্ত জাত্যভিমান এবং আশ্রমা- 
ভিমান থাকে, ততক্ষণ এমময্য ক্রুতির দাদ_অর্থাৎ, কি বিগ, পথে 



 শ্মহং দেহো নাম" ছি হ নং জাত ঘি তব 
নাস্তি।২৪॥ . 

ভো তগবন্! ইস ্ থলশরীরং . অহ্ং ন ভবামি, জারি, স্থুল- 
শরীরসু' ৎ ব্ণাশ্রমকূলগোত্রজাতি্ত্রীপুরুষনামরূপফড়ভাববিকারধর্্া- 

ধর্মা মম ন সন্ত্যেব। তব রুপাকটাক্ষনিরীক্ষণাৎ সম্যক মনা জাতম্॥ ২৫॥ 
অন্যচ্চ, ভো! ভগবন্! ইন্জরিয়াণাঁমভাবে লরীরচলনাভোবাৎ কাণোহহং, 

বধিরোংহমিত্যাগ্তন্নভবাচ্চ ইন্দিয়াপ্যহমিতি পৃষ্টো গুরুরাহ-_ত্বংন ভব্ি কখম্, 
ইখং, তদ্ভূতকার্ধ্যমেৰ ॥ ২৬ ॥ 

_ ভো ভগবন্! কন্ত ভূতন্ত কিং কাধ্যং উচ্যতে, নভসঃ সকাশাৎ শ্রোন্র- 
বাক্ দ্বে করণে লমৃৎপন্পে, বায়ুসকাশাৎ ত্বকৃপাণী দ্বে করণে সমুৎপন্নে, তেজঃ- 

সকাশাৎ চক্ষুঃপাদে ছে করণে সমুৎপন্নে, উদকসকাশাৎ রসনোপস্থে. ছে করণে 

সমুৎপন্নে, পৃথিবীসকাঁশাৎ দ্বাণপাঁয়ু দে করণে সমুৎপন্পে। পঞ্চাংশেন সহ মনে! 

প্রমাণ দ্বারা দেহে আত্মবুদ্ধি বাধিত ন] হয়, তাবৎ পর্য্যস্তই কর্ধপ্রবর্তক শাস্ত্রের 
প্রামাগ্য উপলন্ধ হয়। খন “আমি দেহ নহি” এই প্রকার-জ্ঞানের বিকাশ 

হইবে, তখন তোমার সর্ববর্তৃতবই বিনষ্ট হইয়া যাইবে ॥ ২৪। | 
ভো ভগবন্! এই স্থলশরীর আমি নই ) কেন না, আমার সহিত ইহার 

স্ন্ধ নাই, ইহা আপনার আজ্ঞায় অবগত হইয়াছি এবং বর্ণ, আশ্রম, কুল, 
গোত্র, জাতি, স্ত্রীপুরুষ, নাম, রূপ, ষড়ভাব-বিকার এবং ধর্মাধর্ম কিছুই 
আমার নাই, ইহ! আমি আপনার কৃপাকটাক্ষে অবগত হইয়াছি ॥২৫॥ 
_ ভো ভগবন্! ইন্জিয় নাঁ থাকিলে শরীর চলে না, পরন্ত “আমি কাপ, 
আমি বধির” ইত্যাদি প্রকারে অন্গভবও হইয়া থাকে, অতএব ইন্দ্রিহই আঙি, 
এই প্রকার নিশ্চয় করিতে পারি কি 7 শিষ্য গুরুকে এইবপ জিজ্ঞাসা 
করিলে গুরু বলিতেছেন,_তৃমি ইন্দ্রিয় নহ, কেন? তাহার কারণ, শ্রবপ 

কর ।-_ইঙ্জিয় সকল ভূতেরই কাধ্য, অতএব তুমি ইন্জি হইতে পার না।২৬। 
ভো! ভগবন্! কোন্ ইন্জিয় কোন্ ভূতের কাধ্য? (গুরু )-আবণ কর, 

আকাশ হইতে*প্রোঅ ও বাগিিয় উৎপন্ন হর,বাু হইতে ত্বক্ ও পাশীজিন, 
তেজ হইতৈ চ্ছু ও পাদেকজিয়, জল হইতে রসনা ও উপস্থ এবং পৃথিবী হইতে 

সাপ ও 'পায়্ উৎপন্ন হয়। পঞ্চ ভূতের পঞ্চ অংশ হইতে মন জন্মে, বুদ্ধি মনে- 



ৃ্ধি্নোবিশেষ এব পঠচকবং 
হর রর টা লি 

রি ৃ এবং ভূতানি জড়ানি তদংশযোগে ইত্রি
যাগি জড়ামি॥ ২৭ ॥ ূ জো তগবনূ! স্ববিষয়ং জানত্তি কথমিক্দ্রিয়াণি জড়ান, তৎ শৃু। অরে 

টা ন্রধাান' ন জানাতি। পরষপকপি ন জানাতি, বি শখ জাত 

রা রঙ 

ক ধাদলিন। বি যী? বাক ও আোঁক্রআঁকা- 

৫শর কার্ধ্য, কারণ, আকাশের হারাই শের , অভিব্যক্তি হন এবং ফধীয়শই 
বাগিক্িয় হইতেই শকের উৎপত্তি । ত্বক্ ও পাঁশি বানর বিকৃতি; কেন না, 
কষ স্পর্শ গ্রহণের সাধন (এবং ম্পর্শবৎ বন্ধই হত্তৈর দ্বারা গ্রহণ কবিতে পারা 

সর? চক্ষু ও পাঁদ তেজের বিকার, ফেন না, চঙ্ছুই রূপের গ্রাহক এবং প্রান্শই 
পাত্রের দ্বারা উদধত্বের অন্গুভব হয়। উউপস্থ ও 
কেন না, জিহবাই রসগ্রাহিকা ও ক্ি্কথভাব বং উপুদ্থ আননপ্রন। জপ ও 
পৃথিবীর কাধ ৮ কেন.না, আণই গন্ধের গ্রাহক এবং গায় ২ নিস্মের 

| জী (ইহ 
দ্ষ্্ বিষরের উপলকি 

করি; ছ. চর রি 

ক এ )- শ্রবণ তে নি 



রড দীপ হ্থা! বীপং টি নিউনিডি দীগেন রূপানি গে 

তথা আোঁজেন শব্ধ ইতি « এবমিতরাপ্যপি করণানি কর্খেন্িয়াণি ,ক্রিয়াসাধ- 

ান্তেব বন্ধ! দর্বাবৎ অত্যন্তজড়ানি ত্বং ন ভবসীতি  সিদ্ধং বন্ধ আীলমেব | ২৮ ৪. 

ভোভগবন্! প্রাণে সভি. দেহশ্েষ্টতে, ইন্জিবাখ্যপি চেষ্্তে ্রাঙ্ে গতে 

দেছঃ চেষ্টাহীনো ভবতি, ইস্জকাপ্যপি তাদৃশানি « ভবস্মি। অহ্ং তা ন্, ক্মহং 
লাবানিততযগ্নুভবাচ্চ অতঃ প্রাণ এবাহং, ত্বং ন ভবসি, কথ? জা 

ডাবাৎ ৫ ্বপ্ে, উচ্ছাসনিশ্বাসরূপে ' বর্তমান যয়মন্তর্কহিপ্ড ন 
নতি । চৌরে গৃহঠ ্ রবিশ্তাপহত্যাতরণানি গচ্ছতি সতি. ন্. জানঁতি, 

হিত্যস্তজড়া এব প্রাণাদয়ো দেহবদেব | অপি ছি, একস্মিন্ র্যাব শয়নে 

স্থি্লা পুরুষে জতি কস্মি-শ্চিজ্জাগরে আগত্য স্ত্রীসহ-ভূষণানি অপত্ৃত্য 

গচ্ছতি সতি রী ন কর্তব্যমিতি বতো ন নিবারয়তি অতোধ্তদ়। । 

করিতে অমর্থ। যেমন প্রদীপ বারা বূপাঁদি জ্ঞান হয়_অর্থাৎ রূপাদি গৃহীত 

হয়, সেই প্রকার শোত্র, দ্বার! শব্দ গৃহীত হয়। এই প্রকার অনান্য জ্ানে- 

জ্রিয় ও কর্থেন্জ্িয় সকলও ক্রিয়াসাঁধন মাত্র । যেমন দর্ধা অত্যন্ত “জড়, 

হইয়াও.ঃপাঁকক্রিয়া সাঁধন করে, সেই প্রকার ইন্জরিয়গ্ও অত্যন্ত জড় হুইয়াও: 

স্ব কারধ্যসাধন করিয়া থাকে। ইহারা অত্যন্ত জড়, নি 
ইন্দ্রিয় নও, ইহা! সিদ্ধ হইল; তুমি জ্ঞানন্বরূপ ॥ ২৮ ॥ রা 

ভগবন্! প্রাণ বিস্কমান থাকিলেই দেহ এবং ইন্দিয়গণ চেষ্টানীল হয়। 
প্রাণ না থাকিলে দেহ এবং ইন্জিয়গণ চেষ্টাহীন হয়। আর সর্কদাই'মিস্ুধা- 

যক্ত,আমি পিপাসাযুক্ত,ইত্যাদি অ্টুভব হইয়া থাকে, অতএব “প্রাণই আমি' এই. 

প্রকার নিশ্চয় করিব না কেন? রে বৎস! তুমি প্রাণ নহ। কেন না, প্রাণের 

চৈতন্ত নাই । আরও দেখ, ন্বপ্র ও সুযুপ্তি অবস্থায় উচ্ছাস ও নিশার পে. 

প্রাণের বিমান এ থাঁকিলেও প্রাণ অস্তর ও বহিস্থ কোন পদ নিতে 

বলে না চোর গৃহে প্রবেশ করিয়া আতরণাদি সমস্ত অপহরণ করিস্বা, 

৪৫ ররর গা 

অত্য, সং. জং পদার্থ পিচ দেখ” ডি রি স্্ীপুরষ শয়ন করিয়া, 

কা বোকো চৌর আসিয়া স্ত্রীর ড ভূষণ সকল ; অপরহণ' ' করিয়া নু 

জা | চাহ ৃ নিবারণ করে নাঃ অত্র শ্বাগ ্ ত্য রিং 

তেছে ॥ - যখন অন্ত জাগ্রত হয়. ঃ তন ই [ও 
টা (সত রে ্ ৰ রি 

৯ দু রি রঃ রহ 



সি লা টি অন্রিন্ ভাগে অহৎ বর্থে তি 

; প্রতিবস্তং ন জানাতি। অতঃ স্থিত্বাপি ন জানাতি তম্মাদয়মর্থঃ॥ ২৯॥ 

নু নট প্রাণ, কথং ভ্বড়ং শরীরং  চেষ্টরতি।, উচ্যতে | 'জড়োইপি 

জড়ং চষ্টয়ন্ লোকে দৃশ্ঠতে। কৃত প্রচণ্মারুতো ৃহস্টোপরচ্ছাদনপর্ণশাখা- | 
*বৃক্ষং অন্তত্র পাতয়তি জড়ন্তাপ্যয়মেব স্বভাব: । নৈতাঁবতাস্্া ভবতি। প্রাণন্য 

শ্চেষ্টা ন শ্বতন্্তা। কর্্াধীনৈব, কথমিখং জাগ্রৎস্থিতিনিমিতং কর্থান্ৃতং 
ভবতি। তছুপক্ষয়ে সর্বাণি করণানি গৃহীত্বা, বুদ্ধ্যপাধিসম্পর্কজনিত- 

বিজ্ঞানেন সহ স্বপ্রং নুযুপ্তং বা গচ্ছেৎ। এবং স্থানত্রয়মনবরতং গচ্ছতি। 

কর্শনিমিত্বং চেদক্গগমনাগমনং প্রাণোথপি ততকর্মনবশীদ্দেব শরীরং পরিপালয়ন্ 

সমস্ত জানিতে পারে, অথচ সকল অবস্থাতেই উচ্ছসনিশ্বীসন্ূপে প্রাণের 
: বিক্নতি কখনই হয় নাই, কিন্ত প্রাণ বিস্তমান- থাকিক্াঁও কিছু জানিতে 
পারে নাই। আরও দেখ কোন ব্যক্তিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যাঁয় যে, 
কোন্ ভাগে শ্বাস বর্তমান আছে, তবে “এই ভাগে আমি বর্তমান আছি' 
এই প্রকার প্রত্যুত্তর কেহই করে না, অতএব প্রাণ থাকিয়াও জানে না, ইহা 
নিশ্চিত হইল 1২৯ ॥ 

গুরো! প্রাণ বদি জড় হয়, তবে এই জড়শরীরকে সে কেমন করিয়া 
পরিচাঁলিত করে? (গুরু)-__বলিতেছি, শ্রবণ কর,_জড় হে জড়কে পরি. 

চাঁলিত করিতে পারে, ইহা সর্বদাই লোকে দৃষ্ট হইয়া থাকে+-_ প্রচণ্ড বাতাস 
- গৃহের উপরিস্থ আচ্ছাদন, পর্ণ, শাখা ও বৃক্ষাদিকে অন্ত্র পাঁতিত করে। ইহা 

. জড়ের স্বভাব । ইহা দ্বারা প্রাণ আত্মা হয় না। প্রাণের স্থীর চেষ্টা স্বাধীন 

নহে, ইহা কর্মাধীন। জাত স্থিতি নিমিত্ত কর্দ অন্ভুতরূপে ্রবৃত্ব হয়। এই 
 কর্দের ক্ষয় দশায় আত্মা সমস্ত করণবর্গকে গ্রহণপূর্ববক বুদ্ধিূপ উপাধির 

অম্পর্কজনিত বিজানের' সহিত স্বপ্ন বা ু যুধ-দশা প্রা্ত হয় এবং অনবরত 

জিত র্ বা হাজার গমন করে। কপনিযিতক টার 



ও এ ২৩৯ 
বর্ততে। অন্স্তাঁপি ্ যাপারচে্টা কর্ত,ং রব অ

তো ড়া ক 

দয়। | 'এবমিক্িরসমূহা স্বকং সপ্তদশকং লি্শরী়ং ত্বং ন ভবসি ইতি 

সিদ্ধম॥ ৩০1... 
রঃ 

মাত্ৃৎ ভগবন্! মনসি সুস্
থে পশ্তাতি, ধরপোতি, বর 

ইত্যন্ুভাৰাচ্চ। মনসি ব্যণ্রে ন পশ্ঠতি, লা, সা ই 

ভবসি, ইদানীং মে মনোইন্তাত্, ইদা্ীং সথিরীড়ৃতং উভযবৃততিং যো বেন্তি, 

মমনোন ভবলি। মন: সকাশীৎ তব ্ষ্টা ভিন্ন এব। অপি চ তয্মনঃ সা; 
ুদ্ধিরিত্যুচামানে প্রতিক্ষণং বিলক্ষণে অযুগপন্তাবনীয়ম্। তয়োরেকন্ত নাঁশে 

অন্যষ্যোৎপত্তিঃ । মন উৎপত্িন্মনোবিনাশঃ ন্ুযুপ্তেরভাবাদিতি তবৈবাঁহুডবঃ। 

অত্র শ্রুতিরপি-_-আত্মনো মনে! জাতমিতি তত্ব বিলয়তে ইতি, * অতো 
মনম্বং ন ভবসীতি সিদ্ধমূ। এবমি্দরিয়সমৃহাত্মকং সগরদশকং লিশরী

রং ংন 

টির, 

পপ সপ 
টি বির

নি রা ররানাা
। 

রথ হয় না, অতএব থা ভিন ইহা সিরীকত চিত অতএব: ইঞজির- 

সমৃহাত্বক সপ্তদশাবয়ব লিজ-শরীর তুমি হইতে পার না, ইহা! সিদ্ধ হইল 1৩০৪ 
ভগবন্্! আমি লিঙ্গ-শরীর নহি, স্বীকারকরিলাম, কিন্তু মন সুস্থ 

থাঁকিলেই যখন আমি দর্শন-শ্রবশাদি ক্রিয়া করিতে সমর্থ হই এবং “আমি 
সঙ্ক্পবান, আমি বিকল্পবান্' ইত্যাদি প্রকাঁরে যখন সর্বদা অনুভবও কবিয়া 

থাকি, পরস্ত মন ব্যগ্র হইলে দর্শন-শ্রবণাদি কিছুই করিতে পারি না, অতএব 
যনই আমি, ইহা শ্বীকার করিতে বাধা কি? (গুরু )_তুমি মন নও । “এখন 
আমার মন অন্তত্র আছে, এখন আঁমার মন স্থিরীভূত হইয়াছে, এই উভয় 
প্রকার বৃত্তিকে ধে জানে, সে মন হইতে পারে না। তুমি মন হইতে ভিন্ন, 

মনের দ্রষ্টা। অপি চ, সেই মন, সেই বুষ্ঠিঃ ইহা বলিলে -প্রতিক্ষণেই পৃথক্- 

রূপে মন ও বুদ্ধির ভাবনা হইয়া থাকে । এই ছুইয়ের মধ্যে একের বিনাঁশে 

অপরের উৎপত্তি হয়। মনের উৎপত্তি, মনের বিনাশ, ইহা তুমিই অনুভব 

করিয়া থাক। যৃপ্তিকাঁলে মনের বিনাশ এবং জাগ্র্দশায মনের উৎপত্তি, 

ইহা অন্ুভবসিদ্ধ। এই বিষয়ে রিও বলিযাছেন-_বমাতমা হইতেই মনের 

(উৎপত্তি, আবার তাহাঁতেই মনের বিলয়, অতএব তুঁযি মন হইতে পার না, 

ইহ দিষ্ধহইল। এই প্রকারে ইন্জিস্বসমূহাত্বক স্তবশাবয়ব লিঙশরীর 

মি হইতে পার না, ইহা লিদ্ধ হইল ॥৩১॥ 



প্লাদেন অয কো লাতো ভবিষ্ততি? অরে! বাধা শু! মা 
লি্গশরীরং বং ন ভবসি, অনা ঈমনাগমনে নফাদিভোগোংদ 

পন কা তথা লিঙ্গ নীশে গমনাগমন 

ক্ঘ্্? টি দেহো ভোগাযতন বিয়া ভোগ্যানি, ভোগদাধনানি ঞ- 
তু বং ন তবসি।, তসমাদারর্ফলভোগস্ব নাস্যোব। ডো ভগবন্! 
জাগ্রতি স্বপ্নে সথদুঃখমহং অন্ভবন্ কথং স্বখছুঃখং মম নান্তি। তৎ শু অরে, 

শরীরগতচচুঃশৃউদরবেরনাদয়: ুপ্তযবস্থাপযত্ বদ্ধিরহিতন্ত তব ন গ্রততীযন্ত 
অতন্তে তব ধন্মা ন ভবস্ত ক্ষেতরস্তৈব। আত্মনি ত্বয়িমন্ততে মুঢ়ো বথ! জলসথ- 
চন্দ্রে। যত: শাস্মাহ। ন হ বৈ সশরীরন্থ ত: িয়াপরিয়য়োরপহতিরন্তি। 

_. গকম্! আমি লিদশরীর নি, ইহা সত, ইহা জানিয় মার কি লাজ 

হইবে], .(প্কূ)অরে বস! সাবধানচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর।-তুমি 

যখন লিঙশরীর, নও, এই' প্রকার জ্ঞানসম্পন্ হইবে, তখন তোমার 
গমনাগমন এবং সব্ন্রকাদিভোগও থাকিবে না । যেমন জা 
ভাঙ্গিলে, গঙ্ু ব্যক্তি গমনাগমনে অশক্ত হয, সেই প্রকার লিঙ- 

শরীরে 'অহত (আমি) এই জ্ঞানের বাধা হইবে, তোমারও গমনাগমন 
থাকিবে না। অপিচ, প্রন কর্মের ফলভোঠও তোমার থাকিবে না। (শিল্প) 
-ডগবন্! ইহা কি প্রকারে হইবে? (গুরু )_প্রকার শ্রবণ কর।-__দেহই 

ভোগের আয়তন, বিষয় সকল ভোগ্য এবং ইঞ্জিয়সমূদয় ভৌগসাধন। মনও 
বৃদ্ধি ভোক্তা। পূর্বো প্রকারে ভো্া, ভোগায়তন/ তোগ্য এবং ভোগ- 
সাধন এন চতুর তুমি নহ, ইহা সিদ্ধ হইল। অতএব আরব কর্ধের ফলভৌগুও 
“তোমার নাই। (লিয্)_ভো ভগবন্! জাগ্রৎ এবং ্বপ্রনশায় আমি ন্ুখধ- 
ুখ অনুভব করিতেছি, অতএব আমার, সুখ-ছুঃখ নাই, ইহা কি প্রকারে 
হইতে পারে ?(ু),রে! বণ কর 4০তম যখন সি বসা পরা 
হণ, তখন তোমার বষ্িাকে না, সুতরাং *তোমার্ শরীরগত .চক্ুঃশূল ও 

নার প্রর্তীতি হয় না, অতএব দুঃখাদি তোমার বর্ম নহে, উহারা 

বু 



বং. বৃদ্ধ প্রবজীতে। নূর নাতি ত়াশে তকমা নানি» | 
২০১৮ ই ্তিতবতী। গরুপাুতবাৎ 2 ন ভবামি 

বলি ৪৩৩ 7. 

» ভা ভগবন্! তে গণ কে? রি রাগঃ ্রত্ো হবেঃ সাঃ জা 
৮৯ চেতি। ভো ভগবন্! অন্করপবাহকরণেষপি , অহমন্সঙ্ধান 

জর জি ও তিক বোধ থাকিবে, চিিনিলিনি উর 16 
হয়, তখন প্রিক্ব বাঁ-অশ্রিয় কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারে না। ক্রুতিশাখীয়ও 

বলিক্বাছেন,-কামনা, সংকল্প, সংসার, শ্রন্ধা, অশ্রদ্ধা, ধারণা, অধাঁরণা, লজ্জা, 

ধী/ভয় ইত্যাদি সকলই মন,_অর্থাৎ মনের ধর; অতগ্রব : কিন ভা 
বতক্ষণ-সনবন্ধ থাকিবে, ততকাল এই সমস্তই অব্যাহত থাকিবে ॥ ৩২৭ 

এই বিষয়ে ভগবান্ বলিয়াছেন, ইচ্ছা, তবে, নুখ, স্ঃখ, চেতনা, স্বতি 
এবং ইহাদের সমহ্িন্বরূপ আত্মার দেহ, ইহারা সকলেই আত্মার কন্ছভব- | 
গোচর পদার্থ এই জন্য এতৎসমস্তকেই সংক্ষেপে ক্ষেত্র বলিতে পার ফাঁয়।, 

[তিচ্তেও বলিয়াছেন, রাগ, ইচ্ছা, নখ, দুঃখ প্রভৃতি বতক্ষণ বুদ্ধির অততিষ্ক 
থাকে, নই ্রবৃতত,হয়। নুযুস্তি অবস্থায় বুদ্ধির নাশ হুর বলিষ্ঠ তখন 
হারা থাকে না, অতএব এই সকল বৃদ্ধিরই ধর্ম, আমার নছে। বৃদ্ধির বর্দ-. 
থা অন্তঃকরপণধর্দ 9 এই শ্রুতি, শ্বৃতি এবং গুরুগণের আন্ছভব "বারা । । এরই | 

রীর আমি, বএই ই প্রকার জান, বখর উৎপন্ন হইনে; তখন আনান? 

বি অঙথরাগ, প্রফ' জে, বংকার, রর 

অধর সু ছু এই ন়টকে নব রলে। ভর্গবন+: বত. 
বিঘরক তারা আবি গে নহি,' ইশ্রিস্ানি/ গিনি 
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অতঃ কোহহং দেহীতি নিঃসলেহং ভাতিনিরাসং কুক মযেতি বিষ 
গুরুরুপদিশতি, তৎ কথম্? ইখং কিং ন জানাসীতি তব কারণ রমবা 

ষঙ্ঞানসংঅকযস্ি। তৎকথম্? ইখং ইদং সর্কং ৃ ং পৃথক পুথকরুপং 

ত্বং ন. জানাসি। আত্মানমেব ,ন জাঁনামি, ইতি" বদসি। এভদেব 

তবাত্মাজীনদ্। ইদমেব কারণশরীরম্। , অন্তাশ্রয়ত্বমে
ব। তৎ কথম্? 

ইখং তদন্ত: কোঁৎপি ন জানাতি ইতি॥ তবমেব বদসি মায়হং ন জানা- 

্বীতি। অতোবস্তাঙ্ঞানন্ত ব্বমেবাশ্রয়ঃ অজ্ঞানন্রমঞ্ ত্বং সম্যক্ বেংসি। অতত্বং 

জানং ভনতাজঞাননতশ্রয়; কিং জঞানং তব, জ্ঞানমপি তবমেব তি সথিতম্জানং 

যতো জানাসি। অতত্তস্ত পৃথক্সাক্ষিত্বরূপত্তং তব দৃশ্ঠমানং ত্বং ন ভবসি।. 

সূলসুদ্মশরীরক অতঃ কারণশরীরাস্িরত্বং এবমাশ্রয়বিলক্ষণজ্ঞানমাত্রসাক্ষি- 

৪ 02 ব্দসি। অনহহ্ছিনাপগদ্জারযানজারমররো 
»__ পাপী শা পিপিশ্পাপপশপাপাশাাাীীী 

করিয়া আঙগাকে আমি জানিতে পারিলাম না, আমার এই ভ্রম বড়ই 

বআশ্চর্য্যান্বহ€) : অতএব “আমি কি", এই প্রশ্ের উত্তর প্রদানপূর্বক আমার 

ভ্রান্তি নিরাস করুন । এই প্রকারে গুরু শিষ্য কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া উপদেশ 

. প্রদান কর্রিভেছেন ।-_-বৎস ৷ অজ্জানসংজ্ঞক অব্যাকৃতই ( অব্যক্ত ) তোমার 

কাঁরণশরীর ।' কি প্রকারে, তাহা শ্রবণ কর।- এই সমস্ত দৃশ্থা বস্তকে তুমি 

পৃথক্ পৃথকৃরূপে জানিতে পারিতেছ না এবং আত্মাকেও জানিতেছ না, এই 

প্রকার বঙ্গিভেছ, ইহাই তোমার আত্মবিষয়ে অজ্ঞান, ইহাকেই কাঁরপশরীর 

বলে, ইহার তুষিই আশ্রয় ৷ . কেমন করিয়া, শ্রবণ কর তুমিই বলিতেছ, 

_আমি.আফাকে জানি না, অতএব এই অজ্ঞানের আশ্রয় তুমিই হইতেছ-_ 

. স্মজাননরষ তৃষি সম্যক্রূপেই অবগত্ হুইতেছ, অতএৰ তুমি জানম্বরপ এবং 

রা সেই « অন্ানের দার জান। পরস্ত তোমার জানও মিল তোমার 

ঠা রা টা 



তিক সন! বানাসি। অন স্বাস্থানং ন জানাতি 1 * পরবৃদ্ ্ 
কর্ং ন সমর্থ; । নি জানানি। অত- 
সব ্বরূপং জানমেব। যথা রহোঃ শিরঃ শির এব রাহুঃ তথা তব জানং জান- 

মেব ত্বম। তথা চ শ্রুতিঃ।--যেন বা পশ্ঠতি, যেন বা শূণোতি, যেন বা গন্ধান্ 
দিদ্রতি, যেন বাঁ বাচং ব্যাকরোতি, যেন বা স্বাছি বাস্বাছু চ বিজানাতি, তথি- 
জানং ব্রক্ধ। যো বেততি বিশ্বং ন চ ভন্ত বেত্বা, তমাহুরগ্রং পুরুষং পুরাণম্। বস্ত 
ভাসা সর্ধমিদং'বিভাতি। স্বতিরপি ।-ইন্দ্িয়াণি পরাণ্যানুরিন্্রিয়েভ্যঃ পরং 

মনং। মনসম্ত পর) বুদ্ধিরব,ঘের্ষঃ পরতস্ত সঃ জানমাত্রত্বমিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥ 
অথ বিধিসুখেন প্রতিবোধয়তি। যতো জ্বপতিস্বরপৃশ্বং অতন্তবাজ্ঞানং 

নাস্তি। যথা স্ুর্য্যে তমঃ অতন্তস্তাঙ্ঞানস্ত নিবর্তকং জ্ঞানন্পি ভব. 

জ্ঞানস্বরূপ তুমি “কোহহং আমি কে? জিজ্ঞাসা করিতেছ। অতএব তুমি 

নিঃসংশয় হইয়া! শ্রবণ কর।--্ইন্দ্িযগণ নিজকে এবং নিজের বৃত্তিকে জানিতে 
পাবে না এবং ইন্দ্িয়গণ পরম্পর পরম্পরকে জানে না, অতএব উহারা জড় । 
তুমি ইন্িক্গণকে এবং তদীয় বৃত্তিকে সর্বদা জানিতেছ। এই প্রকার মনও 
নিজকে জানে না, কে জানে না, অতএব ইহারা সকলেই জড় "তুমি সর্বদাই মনবৃদধাদিকে 
জানিতেছ, নতেছ, অতএব জানই তোমার স্বর্ন । লোকে যেমন শিরোমাত্র রাহু- 
কেই লক্ষ্য করিয়া “রাহুর শির, শিরই রাহু' এই ছুই প্রকাঁরই ব্যবহার করে, 

সেই প্রকার তোমার জ্ঞান, তুমিই জানন্বরূপণ, এই ছুই প্রকারই ব্যবহার 

হইয়ী থাকে; ফলপক্ষে জানস্বরূপই তুমি। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, _বন্ধারা 
দর্ন, শ্রবণ, গন্ধ-গ্রহণ, বাঁকয-কথন, স্বাছু আস্বাছু জান জন্মে, সেই বিজ্ঞান- 
স্বরূপই ব্রন্ধ। ঘিনি বিশ্বকে জাঁনিতেছেন, তাহার বেতা নাই, তাহাকে 

জঞানিগণ প্রধান পুরাতন পুক্তষ বলিয়া নির্ণয় করি] থাকেন। খাহার জানে 

এই অনন্ত ব্রদ্ধাণ্ড বিভাত হইতেছে? স্বৃতিও বলিয়াছেন ।_দেহ হইতে 

ইন্ডিজ ইনজিয় হইতে মন, মন হইতে বৃদ্ধি রে এব্ষিনি বৃদ্ধির প্র 
বিশ্যমান আছেন, তিনিই পরমপুরুষ বন্ধ | অভঞক হন জানমা্রত্বর 

ই ছিরীকত হইন। ৩). দে 
. অতপর ওরু বিধি 



দিনা অত চিন্রপম। সন্্পন্ধং জি: কযাদীনি 
রণাস্ঠানিত্যাগ্সুগৃহীতানি শ্যব্ববিষয়েু প্রবর্তত্তে। তত্র. বুদ্ধি: করণব্যাপার- 

স্গতরতি বং চৈতস্যজলিতোত়াত্কর্ৃশ্ঠাকারং বিপরিণমতে তক্জাগরপং 
'ভবতি।- তশ্ত সাক্ষী ত্বং টচতন্টোজলিতোভয়ানাকডট দৃষ্টাকারং বিপরিণমতে 

তৎ ্ বপ্নং ভবতি। থা £ুপটে |চিত্রপটবৎ তস্য পৃথক্ভৃতঃ সাক্গী ত্বমেব। 

টনানিরানিনারে সহ বুদ্ধি: স্বাজানমূলা বিস্তায়াং : লীনা, 
নাহবিত্ভা/সংস্কারমাত্রীবশিষ্টা তি বিশরাম্য নির্বিকল্পাহ্ুভবো তৃত্বা তিষটন্চি। 
ইং বা! বন কঞ্চন কামং কামরতে ন তর সা জি? তত 
দির শীট তি উরে 

কি জানব, জিও  বেদন আকার খাঁকে লা সেই প্রকার তোমা- 
তেও অজ্জুন নাই, অত্তএব সেই অজ্ঞানের নিবর্তক জানও তোমার 'নাই। 

যেমন শ্রকাশিশ্বরূপ বলিয়া প্রদীপের অন্ত প্রদীপের ইচ্ছা থাকে না, সেই 
প্রকার তুমি জানশ্বরপ,জতএব অজ্ঞাননিবর্ভক জানও তোমার নাই'। সুতরাং 
' অজ্ানই যদি তোমার 'না থাকিল, তবে অজানসমূৎপন্ বন্ধ বা মুক্তিও' 
তোমার সন্বে না । অতএব তু নিতাফুজহম্প . তাই শাস্ত্র বলি ছে 
| ্বরূপ দেহাদিতে বে আত্মবদধ, তাহাকেই বন্ধ বলে,এই বন্ধের নাঁশই 
সি নামে অভিহিত; কিন্তু নিত্যমুক্ত আত্মার বন্ধ বা মুক্তি নাই । অতএব ৰা 
 তৃমি,চিৎ বা চৈতত্স্থরপ ৷ আবার সংশ্বরূপও তুমি ।-_চক্ষুরিজিয়াদি আদি-. 
জাদি দ্বারা অচ্গৃহীত হইয়া স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃষঠ হয়, তখন বৃদ্ধি ই 
ব্যাপার অঙ্থভব করে, আর তুমি চৈতত্যবৃততি দ্বারা উজ্জলিত ভষ্টাী ও দৃষ্ট অই" 
উতাফারে পরিণত হও, (ইহাকেই জাগরণ বা জাগ্রৎ অবস্থা বলে। 
আর, যখন পটে চিত্রি্ভ চিত্রপুত্তলিকাবং উহা! হইতে;  পৃথকৃতৃত]ু 
হর / স্ধন (তুমিই, উহাদের সাক্ষিত্বরূপে প্রতিভাত হইয়া খাক। 
রি বি জাপ্তৎ ও বপ্কালীন, সর্ব-্কারের; এবহিত, হস 



বিনা নসতবতি। অত: হুতাহভবসিা অতস্তর হরপং সদ ।০৫ 
; আনন্দরূপতাং দরশয়তি। ব্যাবৃত্ব্ ইত বিষযাদতানতা অমি: ন লন্ 

স্ব সুখন্বরূপে বিশ্রাম্য, তেন নুখং রূপং পুনঃ ০287 উিা 
0 জি টং ব্যাপারে সমর্ফানি / যথা, টে ট স্ুগন্ধবৎ, ম 

তা সাক্ষী এক এব সা) তথা পা 
একো দেব: সর্বভূতেষ গৃড়ঃ সর্বব্যাপী সর্ধভৃতাস্তরাত্মা 1. কর্ছাধয্ষা সর্ব 
'ভুতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥ ইতি সাক্গার সদ্িতীয়ঃ 

কীনা বা এই তি বস্থাকে ধিনি দেন ভিন 
সাক্ষিত্বরূপ। এইপ্রকাঁর অবস্থাত্রম্নের সাক্ষী অনুভূত পৃথগ.ভূত চৈতত্বন্ব- 

'পই তুমি।' অতএব তুমি জাগ্রত, সপ, ুযুপ্তি এই কালক্যস্থাতী সর্বদা ভাষ- 

স্বরূপ, তুমি অন্তের সততা বা অসতা স্বয়ংই জানিতেছ, : অতএব তোষার হ্বস- 

তার ক্বতই প্রমাণ হইতেছে । জানের আশ্রয় ব্যতীত স্বসতা সঙ্ুৰে না; 

অতএব তোমার স্বসত্বা অন্থতবসিদ্ধ হইতেছে । অতএব তোমার, স্বরণ 

সন্মাজ॥ ৩৫ ॥ 

সে ভোমার বর অধিউি। ৮, প্রতি বলি
যা- 

ছেন, এক: দেব (আত্ম! ) সর
্বাভূতে গৃঢ়ভাবে অবস্

থিত আছেন, তিমি র্
ব- 

ব্যাস, সর্বভূতে
র টু এ

 উড খ্্বং রধতূতের আ
হ, 

(এই জেনি হনে, তিমি ষ্ঠ পরপঞ্চের রা লী হে 

পাথর আিকীর্ কেন, করি পর 



' সৈদ্ধব্ষনবৎ। অচলত্বং (রশি,  জত্ৃত্যুরহিতত্বাৎ সষচল: ॥. আন, 
দশর্তি।  অনাদিদ্বাৎ কারণরহিতত্বাৎ ত্বমজঃ ॥ ৩৭ ॥ চি 

অক্রিরং দর্শক্তি 1-ষথা ভ্রামকসন্গিধিসতামাত্রেণ জড়ময়ং শলেছি, 
ূ চেষ্টতে, তথা অহঙ্কারমমকারেচ্ছা প্রবত্বরহিতন্ত সচ্চিদানিন্দরূপস্ত তব সত্তা 
| মমিযিমানেণ দেহেন্িয়প্রাণমনোবৃদ্ধিসকাশাৎ সদসৎক্রিয়া উৎপদ্তপ্তে | অতত্যব 
স্বরূপমক্রিরম্। তথা চ-_আত্মচৈতন্তমাশ্রিত্য দেহেক্্ির়মনোধিয়: | স্বকীয়া- 
হে বর্েুধ্যালোকে জনা ইব। অন্তর শ্ত্রীভগবানাহ।-__-"শরীরবা্ব- 
নোভি কর প্রারভততে নরঃ। ন্াষ্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চেতে তশ্ত 

পপ পাপা 

নৃতিকার বিকার ঘটাদি যেমন মৃত্তিকাই;স্বর্ণ:বিকার কটকাদি যেমন স্ুবণই, 
 ততস্তর বিকৃতি বস্ত্র যেমন তন্তই, সেই প্রকার চিদ্ধিবর্ত *চিৎই। ফেমন, 
রজ্জুতে কল্পিত সর্প বা শক্তিতে কল্পিত রজত যেমন রজ্জু বাঁ শুক্তি ব্যতীত 

আর কিছুই নহে, সেই প্রকারে চিংস্বরূপে কল্পিত বিশ্ব চিৎ ভিন আর কিছুই 
হে অতএব তুমি অদ্বিতীয়, ইহা স্থিরীকৃত হইল ॥৩৬॥ 

_. আত্মার অথগু্ব প্রদর্শন করিতেছেন ।-_ আত্মা সবঙ্াতীয়, বিজাতীয় এবং 
্গত-ভেদ রহিত বিধায় একস এবং সৈন্ধবঘনবৎ অথগ্ড। পরস্ত আত্মা জন্ম 
ও মৃত্যু রহিত, অতএব অচল। আত্মা অনাদি এবং গাঙে অভএব | 

তিনি অজ নামে অভিহিত ॥ ৩৭ ॥ | 

_. আত্মার অক্রিযত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।__যেমন ত্রামক- (চুম্বক) লে 
(সন্ধি বশত: জড় লৌহ চেষ্টা-সম্পন্ন হয়, সেই প্রকার অহঙ্কার, মমকার, ইচ্ছা 

এবং প্রযত্বাদি রহিত সচ্চিদানন্দরূপ তোমার স্তা-সন্মিধিমাত্রই দেহ, ইঞ্জিয়,. 

 প্রীণঃ । মন এবং বুদধদবারী সৎ ও অসৎ ক্রিয়ার্ উৎপত্তি হইয়া থাকে: অতএন 
তোক্গার শ্বরূপ জক্রিয়, ইহা! সিদ্ধ হইল। তাই বলিয়াছেন।  সু্্যানোঁকে 

যানব্ণ যেমন স্ব কার্য প্রবৃত হয, সেই প্রকার আত্মা: চৈতন্তকে আশ্রয় 

বরাত ১-১১৯1 বিষ প্রবৃত হর জবান বিয়া 



(2. 
নি সি টি 

খা ও 

পলা তব সতাষতাক) াকবৎ-_ 

ঠ ৮ টুথ ঠা উল ক রি 
অভবং কটন: ৩৯) চা ৃ 
অনস্ততাং দরশরতি ।__অব্যক্তাদীনি পৃথিবীপধ্যস্ত ৬১০০ 

চৈতন্তম্। রখ! ঘটোৎপত্তেঃ পূর্ব ব্যাপকং নর তরপঃ ঞণা 
_ স্বপ্রকাশত্বং দর্শয়তি।__তব দৃশ্বমানমিদং সর্বং ত্বংন 'ভৰসি।, ইতি, 

তবৈরানুভবঃ । সচ্চিদানন্স্বরূপন্বং ভবসি। তবৈৰ ক অভ্ং ক 
স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপঃ ॥ ৪১ ॥ 

্রন্বত্বং দর্শর়তি ।--বৃহত্বাদ্বুংহণত্বান্থা প্রত্যগাজ্মেহ চোরা. জং রম 

পর গং সীর়তে বহধা জাতি: ৷ অতব্ং ব্রদ্ম। অতশ্চিৎসদানরা সতী, মু 

োপপাপিপশীস্পীপপাশী। 

কাধ্য আরম্ভ করে, ইন্ত্রিয়াদি পীচটই তাহার হেতু। তোমার সবক্ধপ সি র্ 

টি 

নন্দময় অক্রিয়। যেমন অগ্নির উষ্ণ-স্বভাব, 50958 দেই প্রকার, 

তোমার সত্যন্বভাব ॥ ৩৮ ॥ 

অতঃপর কৃটস্থস্বরূপত্ব প্রদর্শন করিতেছেন ।__কুটস্থ বলিতে বারী ৮. 

কূটবৎ আত্মা অবস্থিত আছেন, এই কারণ আত্মাকে কৃটস্থ বলে ॥ ৩৯1 
আত্মা অনস্ত, কেন না,' অব্যক্ত হইতে পৃথিবী পর্ধান্ত সর্বতত্বেই চৈতক্ক :.. 16, 

ব্যাপকভাবে অবস্থিত ! | যেমন ঘট উৎপত্তির পূর্বেই ব্যাপক আকাশ 
সর্বত্র ব্যাপিয়া বিগ্থমান আছে, সেই গপ্রকার ব্যাপক আত্মা সর্ব ব্যাপি 
টা উস888 ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৪ ॥ 

. আত্মার সপ্রকাশস্্রদশন করিতেছেন ।_ভোষার দৃগদান এই সমস্ত, 

অতএব তুমি এততস্বরূপ নহ, ইহা তোমার অন্ুতৃয্মান- 

সচ্চিদানন্স্বরূপ। তৃমি যে সচ্চিনকানন্বক্ূপ, এ তোমারই: 

৮ ॥ চি ২ 

ই: অন্ধত্ব প্রদর্শন করিতেছে + প্রতাগাত্া বৃহৎ, অথবা ং 

বষয়। পির রি 

আচ আচল, অল, রি, চ্ী অন্ধ এ বং সব্রকাশ ক এই প্রকার, 



হয কারান রমা গর, ৪২ 

(স্ভিডা্-ক্ষেত্রকাপি. মাং বিদ্ধি, ররর অনাদি 

স্বানিগুপত্বাৎ সমং সর্ধেষু ভূতেযু। উত্তমঃ পুরুষতবন্ত; ন জায়তে ন ভ্রিয়তে 

পনীদত্ে কম্কচিৎাপাপং, অবিতক্তং বিভক্তেঘুঃ বিদ্তাবিনয়সম্পন্ধে, বানুদেবঃ 

 অর্ফমিতি -উপদেষ্টাফুমত্তা চ, সর্বেজিযগুপাভাসং আঁত্মৈব  দেবতাঃ 

চ এর রিশেধপৈর্ব্বিশেধিতং পরাত্রদ্ধ , তত্বমসি তৎ ত্বম্ 

অসীতি ১ স্তব:. ক্রন্ধাহন্্ীতি শ্রুতিং গৃহীত্বা. গুরোরাক্ঞয়া+ এবং 
ফোরাদাক ক ক্তঃ জিপ্রকারেণ বরন্ধাহমশ্দি অহং বরধাস্্ীতি জাত] 
স্ ক ইনি তথ! চ শ্রুতিঃ ।স্পবেদাহমেতং পুরুষং অহান্তমাদিত্য- 

বর ক টাটা কদর নিধি নানি: পা বিজ 

| হনে, 'তখন আন্মা নি, শু, বু্ধ,যুক্ত' এবং অনুপচি্র চি তোমা চি 

অন্থভব হইবে | এই ঘিষুরে বিবিধ ক্রতিপ্রমাথ আছে। [নি 

্বতিও বলিয়াছেন।-প্মই নবদ্ধারবিশিষ্ট পুরে-_অর্থাৎ শরীক্ষে আমাকে 

কষেতজ'বলিক। জান? আমি অনাদি এবং নি অতএব সর্বৃতোই। )আহিষ্উ: 

সম 1 ইত্যাদি বহ. তিবা এ 



জ্জাহ পা পা সং চি 1. ভ ্  | : [কতও রি রর র 

| নে হপি ন স এতই . বছলাং অন্নাম্তে জান বা 
্রপন্ততে।. এড সর্বমিতি স মহাত্মা সুছুল্ভঃ 1৮. জং, সর্ব 

২ জ্াতব্যমেতজ জেেয়ং নিরিহ নাঃ পরং ৰ দি 

সাপ লিল 

এই প্রকারে আত্মাকে জানিয়া মানব মুক্ত হইয়া থাকে। শ্রুতি বাঁলয়াছেন, 
-আঁমি মহৎ আদিত্যবণ- অর্থাৎ জ্যোতির্ময়, ্রক্তির অতীত পুক্ুষো- 

তমকে জাদিতেছি। এই পুরুষকে জানিয়া সবত্যু অতিক্রমূ্রক রাত গন 
করিতে পারে। পুনঝ্াবৃত্ির অন্য আর পন্থা নাই ॥ ৪৩॥ ... 

'+ শীস্ব বলিয়াছেন, শাস্তগর্ভে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় নিষেধবিধি-বাক্র 

পাঁজর রজব গপিনাদিগের কল্পকাল পর্যন্তও নির্বৃতি সক 

হইবে না? যাঁবৎ পর্যন্ত অজানতার থাকিবে, তাবৎই দ্বৈতভাবন্] অবশতস্তাবী_ 
এবং. স্বৈতজ্ঞানের ফল এই যে, সর্বত্র ভয় থাকিবে। জান, 'ভক্তি « এবং 
বৈরাগ্য ইহারাই জ্ঞানের দাধক। প্রথমে জ্ঞান হইবে, তৎপর বিবেক ্ বাা,. 
সহজ-প্রেম মুঙধপন্ধ হইবে, ইহা, ব্যতীত আর উপাক্র নাই। অতএব অন্ত 

ধন লাই, ইহা প্রতিপন্ন হইল । এই' বিষয়েই ভগবান সো -. 
বিনি গোর সহিত প্রন্কৃতি এবং পুরুষকে জানেন, ভিনি. সর্ব ্  মান: 
থাকিয়া ্  বাঁভ.করেন । রহ জন্মের পরে, “বাসুদেব অ 

ইমরান "এই প্রকার জান হইয়া থাকে, এতানৃশ, মহা বক্তি 

নাল): অত বানদেবাখ্য অব্য আত্মন্বরপ অ মিই এই 
ইহার সািযে হইছে) ই বি বা ইহা জি আর 



৫ শর মালা । 
ভব্যং 1 বিডিও এক আত্মা পরবে সংসার বিষ 

17 

| এবই বত আ্রাপ্সোর্সি সংসারছ: াস্ুভোৎসীতি। ৪৪ মি ন্ট ৮: রি
 

.. এতৎ স্ব বষক্ত বথেচসি তথা কুক , অত ং বেদকিস্ক
রো ন: ভিবসি। 

| বত: শাস্্মাহ )-_-আত্কানমব্য়ং কশ্চজ্জানাতি জগধীশ্বরদ্। যো বেসি তং 
ন হুকুতে নাং কত্ত মা বেদ বাগ সরব জাত: হেন মহীত্মনা। 
বদিচ্ছয়া ব মানং তৎ নিষেধ ক্ষমেত কঃ1৮॥৪৫॥ 

_চাঁতিক্রান্তান্তনেকজনু ডকিররারানানো নিত ইতি। তন্মাৎ 
জিপ্কারাশ্সি শি জক্গানি গ্রারতেং। সংহিতাঁনি বা সর্বাণ্েব জন্মা- 

রভেৎ। অন্তথ! কতবিনাশে সর্বতানাশ্বাসপ্রসঙগ: | শাস্থানর্ঘক্য স্তাদিতি 
অবস্থমেব ভোক্তব্যং ০৮ শুভাশুভম্। ইতি ন জন্ম জায়তে 

ইতাযুক্তম্। রিয়ার 

বড হল জাল ভন নন এক দল 
সংসার-ছুখে হইতে যুক্ত হইবে ॥ ৪৪॥ 

এই সমস্ত'বিচারপূর্বক তোমার যেমন ইচ্ছা হয়, সেই প্রকার কর। 
পূর্বোক্ত প্রকারে তুমি জানসম্পন্ন হইলে তোমাঁকে'আর বেদ-দাঁস হইয়া 
অর্থাৎ বিধি-নিষেধের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে না। | 
শান্ বলিয়াছেন,_কোঁন ব্যক্তি জগদীশ্বর অবাধ আত্মাকে জানিতে 

পারে । _ধিনি আত্মাকে জানেন, তিনি কুত্রাপি ভয় করেন না, অর্থাৎ 

তাহার আর সংসারে ভয় থাকে না। যে মহাত্মা ব্যক্তি এই সমস্ত জগৎই 

আত্ম জ্ঞান করেন, তিনি বথেচ্ছার বিচরণ করিয়া থাকেন, তাহাকে - 
নিষেধ করিতে কে সমর্থ হইবে ? ৪৫ ॥ | 

ডো উস রি হইয়াছে, 

তথাপি জানোৎপত্তির পূর্বে ইহজন্মে কৃত কর্ম, উত্তরকাল-ভাবী কর্ম এবং 
পঅনেক অন্ত অতীত কর্্বের ফল সম্পন্ন না হইয়া, ইহাদের বিনাশ হওয়া 

রর সম্ভব নহে, অতএব তিন প্রকারে তিন জন্ম অথবা তিনপ্রকার মিলিত 

. হইকাই জন্মলাভ কর! অবস্ঠভাবী | ধদি ইহা স্বীকার ন) করিয়া কৃত কর্মের 
বিনাশ স্বীকার কর! যায, তবে সর্বন্্ই অনাশ্বাস আসির পড়ে এব শাঙ্বেরও 

অনর্থক হয় ।চুশা বলিয়াছেন,_শুভ বা অশ্ডভ তে কোন প্রকার কর্ম 



্ধানি নারোহস্ি বা গুনঃ। শা ৃ 
স্যতে ” ইতি। ৪ ৪৬) রে ৰ 

বা কণা, জানেন হা জানল টু 

ভাবিত্বাৎ ন ত্িহ জননি জানোৎপত্ে প্রাক কৃতানাং অভীতানেকজন্মাস্তর- 

যান কর্্ণীং দাহ! ন যুক্তত্তক্ তশ্ত তাঁবদেব চিরং ফাবন্ বিমোক্ষ ঈ্বীকা- 

 সর্কাণি .কর্মাণি প্রদত্ত তিরপি, জানা, + সরবকর্দাদি 
ডিবি 7 ৪৭ । | 

, ভগবন্! সর্বাণি কশ্াণি ইতি বিশেষণাৎ যথা ব পর তরল 

যনে কলদানার প্রবৃতান্তেব সত্যপি জানে তথা টানি রন 

ক্ষযো ন যুক্ত ইতি। ১ 

পেপে পা সিসি পাপ ৫৯ 

হউক ন! কেন, উহার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে । অতএব জন্ম 
হইবে না, ইহা অসঙ্গত। 

(গুরু )বৎস! সমস্ত কশ্ববীজই তত্বজ্ঞানাগ্সি দ্বারা একবার উপস্পৃ্ট 

হইলে দগ্ধ হইয়া যায়,উহা আর অস্কুরিত হত্স না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, 

_ বীজসকল যেমন দগ্ধ হইলে আর অস্কুরোৎপত্তির যোগ্য থাকে না, তেমন 

ক্লেশ অর্থাৎ অবিগ্া, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ, ইহার! জ্ঞানদগ..- 

হইয়া ইহাঁদের দ্বারা আত্মা পুনরপি জন্ম লাভ করে না ॥ ৪৩ /. 

| ভগবন্! জানোৎপত্তির পরে কৃতকর্মসমুদায়ের জানের দাহ যুক্ত হইতে 

পারে, কেন না, উহাঁরা! জ্ঞানসহরুত, কিন্তু ইহজন্মে জানোৎপত্তির পূর্বে ককৃত-: 

কর্ম এবং অতীত :অনেকজন্মকৃত কর্মের দাহ হওয়া যুক্ত নহে। (গুরু ১. 
তোমার আপত্তি সঙ্গত নহে, জ্ঞান হইলেই ঈর্ীকা তুলার মত সর্ববকল্পই 

দশ্বী হইয়া খায় । তাই স্থৃতিও ০৪১০০৪৪ 

০৮৮১ ৪৭ : | 
রি রে রব বিশে [খাকিলও দেব বর্মন কর 

ফ্দানের নিষিত পরবৃত, যা, 8155 রা প্রকার জ্ঞান 



| ১৮৬ 1৪৮ ॥ 
| ককতানাং কর্মণাং শরীরাস্তরেণাপি ভোগো তবস্থিভি 0 চে তং 

কি ককিলোপিচার্্াতিবানো পাপচযকণু নান্তেব। অসঙ্গে' নহি সঙ্ছতে। এতে 
টিহযাদেনজামানিজ লগা । "সদৃশং চেষ্টতৈ স্বস্যাঃ প্রকতেজ 
রর *. ধ্যাকতীবে শত শা বে ইাহদ্ানেন শরীক 

পাপন 9 

কে) ধরি নছে,. যেমন এব লক্ষি বা, লক্যভেদ 
চা : প্রারন্ধ. বেগ বশতঃ বেগসমানতি পথ্যস্ত গুমন করি পতিত 
ইনি হয়, : এই প্রকার শরীরের ,আরম্তক কর শরীরের সি 
শ্রযোজন নিবৃত্ত হইলেও সংক্কারবেগক্য় পর্যন্ত ূর্ববৎ প্রবৃত্ত হইবে। বহু 
আর কি বলিব, এই আত্মা দেহ্যাত্রামাত্র নির্বাহের জন্য ইচ্ছা, অনিচ্ছা এবং 

: খস্বেঙ্ছাপ্রীপ্ত আরোপিত সুখ ও দুংখনপ প্রারন্ধ ফল অনুভব করত.অন্তঃকর- . 
পাদ ই বিষ্তমান থাকেন।'. অর পর রর  হইরা 
খালে জীবন্মকতদিগের. আও পুনম হয় না। তাইশাঙ্গ বলিয়াছেন, শান্ত. 

“জানের দ্বারা পরমারথবৃদ্ধি বি হয়, আন প্রত্যক্ষ জানের দ্বারা..কার্য্যে 
বনজতা জনযায। খ্রারক্, নাশ হইলেই প্রতিভাস থাকে না, তখন আত্মমায়! 
কমে বিন হা যায়। কর্ম সকল মারামূল, তাং মার নিলে 

চি হি হইয়া যায়. .৪৮.৪7 

ন্: মাত দ্র মত রয়ে সো ইহ 
চার. কর্মফলের উপচয়কারী কিমান, নাইও তিনি 



গাহি পাপকতযান্ ন্ তত প্রাণ উতক্াম্তাজৈব সবলীতে। কি -পীরনিষচযদকও কষে শেষং জানেন দহাতে। . শারীয়ন্মিতরৎ বন্ধ 

যি শ্রিক্লবাটিনোঞ॥ অনারন্ধং ছি জানেন ম্িরবীধ্যং ক্রিরতে তথা”4৪৯%: পি পিচ সচ চ অন বসুন ্ ররষতোগারথ, শরীরধারণে কো দোষ) । বা, 

গত লর্প্ানং নিবর্ততে তথাপ্রি ভয়জনিতং ক্পাদিকং বরে তথা 1. 

ঙগ, অলঙ্গ কিছুতেই সমাসন্ক হয়েন না। এই ইচ্ছাদি ক্ষেত্রধর্থ, ইহারা 
সা আরোপিত হইয়া থাকে । তাই শান্ বলিয়াছেন, _জ্ঞানবান্ 

যক্তিও স্বীয় প্রকৃতির অঙ্গরূপ চেষ্টা করিয়া থাকে । শ্রুতি বল্যাছেন,- 

ানবান্ ব্যক্তি যেন কখন ধ্যান করিতেছেন, আবার কখন যেন বিষয়ের 
আশ্বাদ করিতেছেন, ইত্যাদি গুণসকল গুধকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয়, ইত্যাদি 

শাস্ত্রের. অনুয়ন্ধান হারা শরীরযাত্রা নির্বাহ হয়, ইহা প্রতিপর হইল, অন্যরা 

রীরযাত্রাস্থিতিই হইতে পারে না। তাই শাস্ বলিয়াছেন,_জ্ঞানাবস্থিত-. 
চত্ত বিগতাসক্তি মুক্ত পুরুষের ঈশ্বার্থ কন আচরণ করিতে করিতে সমগ্র 

রই বিলীন হইয়া যায়। জীবনুক্ত ব্যক্তির প্রার্ব, ক্ষয় হইলে শরীর-. 
পাতের পূর্বেই লিঙ্গদেহ ভগ্রহইয়া যায়। ইহাই শ্রতিতে বলি স্ 

অবশিষ্ট শরীর এবং মানস কর্মজানের ছারা দগ্ধ হইয়া যার। অনার ক 

জ্ঞানের বারা নির্বা্টীকত হয় ॥ ৪৯ ॥ 
| এই জীবন্ত ব্যক্তির প্রার্ কর্মের ভৌগার্থ পরীয়ারণ কর বীকার 

করিলে কি দোষ হইতে পারে? যেষন উৎখাত-দংষ্ট সর্প দংশন, করিতে 
অসমর্থ, সই কান জীবের অবিভা-কাধ্য দের থাকিলে উফ 

থাকে. ্ -াশ হইলেব্ব থাকে, ইহা কোথার ৃষ্ হ
ইযা টা ৮. 

টা নী কারণ-নাশেও কাথা 'খাকে, হা লোকে কহ প
া 



দে লি ছিব! ন মুক্ত ইতি। শতিরপিসদেব 
'বুক্ত ইতি) ত্রদ্ৈব সন্ বরহ্ধাপ্যেতি বিমুক্শ্চ বিমূচ্যতে। স্বভাবতত্বং নিত্য- 
ৃ সু এব। ইদানীমপি যথা স্বপ্রতর্টা স্বপ্নগতভয়েনৈব প্রবৃদ্ধঃ সবপ্রব্যবহারে 
অর্ধ িদযানুতে নিরস্তে সত্যন্বরূপং হ্ব়মৈবাবললিষ্যতে । তখৈব ভ্রান্ত 

রমহাম্বপ্রব্যবহারে ম্বস্থি্মিথ্যাভূতে নিরন্তে সত্য্বরূপং ্ মমেবাব 
শিষ্য / ৫॥ ২ 

নঙপ্রারনকর্শকষয়াৎ শরীরনাশ:, শরীরনাশীৎ গত । সর্ববিশেষ- 
ডি শুন্তমেব জাতম্, তাহি নৈবায়মিততি উচ্যতে। ভাবত নিতাম 
এব ।. 

_ কিঞ্চ প্রমাপীবিষ্া্নস্তি প্রসজ্যতে। 

অথ বেদপ্রশন্তং সত্যন্বরূপং সব্মেবাবশিষ্যতে। তৎ কিমর্থমঙ্গীকরনীয়ম্। 
তদসৎ|শৃণু ।_নিম্ষুচ্যাপি ত্বচং সর্প; হ্ন্বকূপং ন মুঞ্চতি। নাস্ত্যাত্মেতি 

বঙ্ছত্ব্পের জ্ঞান হইলে সর্পজ্ঞান নিবৃত হইয়া যায়, তথাপি ভয়জনিত কম্পা- 

“দির নিবৃত্তি হয় না। ইহা শ্রতিতেও উক্ত হইয়াছে। | 
তুমি ম্বভাবতই নিত্যমৃক্ত। যেমন স্বপ্রষটা পুরুষ ইদানীংও বপ্নগত 

ভয়ের দ্বারাই জাগ্রৎ হইয়া সমন্ত যিথ্যাভূত স্বপ্রব্যবহার নিরম্ত হইয়া গেলে 

সতান্বরূপ স্য়ং অবশিষ্ট থাকেন; সেই প্রকার ত্রাস্তিমলক মিথ্যাভূত সমন 
অংসার-মহাচ্ষপ্-ব্যবহার নিরন্ত হইয়া গেলে সত্যন্বরূপ স্বপ্পং অবশিষ্ট 
খাকেন ॥ ৫৯ ॥ | 

. ভগবন্! রারদ্ধ কর্ক্ষয় হইলে শরীরের নাশ এবং শরীর-নাঁশ হইলে 
শুর হা তখন সমস্ত বিশেষরহিত শূন্যই অবস্থিত থাকে। 
: স্বখন “অযবং ইনি এই প্রকার ভেদজ্ঞান থাকে. না। (গুরু )।-_তৃমি শ্বভা- 

এই নিত্যযুক | (শিক্ক)।- রদ প্রমাণের অবিষয়ীভূত পদার্থ, অতএব 
 অ্রদ্ধের নাক্িতই প্রপক্ত হইতে পারে। (বেদ প্রশস্ত সত্য্থস্রপ ্বরংই অবশিষ্ট 
থাকেন, অতএব বদ্ধ স্বীকার করার প্রয়োজন .কি ?, ইহা বলা অন্ত 
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খেতি বং যুল্াতে। বক না রব 

ারদৃশ্টতে | অমাবস্তাং যথা চন্ত্রঃ কর্্মযোগাৎ নদৃশ্বতে। মায়াযোগাৎ 

৯ বল অথান্ত আদেশো নেভি টি বহা 

খা বাচা নরবদধাপা মনসা সহ। ... 

বন্ধাচা' নাভ্যুদিত্তমিত্যাদি নিষেধস্য সিদ্ধিনর্স্তি। রক্ত নিষেধস্ত 

দাবধিত্বাৎ। অতএব স্ান্থরপোবশিষ্যতে ।' যন্নিষেধদারাসক্ং তৎ সর্বং 
প্রপঞ্চন্ত ন্বাত্মনঃ) বগ্যাত্বনঃ অসছুক্তং ভবতি, বন্ধ্যাপুত্রেণ কাধ্যং কথং 
নির্বহতি। অতএব সদেব প্রমাণমাত্বনঃ। সৎসম্পত্তিঃ সভাবে শ্রতিঃ 

প্রমাণম্ ,-সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রদ্ম। স্থৃতিরপি, _ 
অবিনাশি তু তথ্বিদ্ধি যেন সর্ববমিদং “ততম্। ইন্যাদি। কিঞ্চ ব্রদ্ষদভাবে 

দেখ,_অন্ধভাব বশতঃ বা ষলিনতা বশতঃ অমাবস্তায় চন দৃষ্ট হয় না, সেই 
জন্ চন্দ্রুনাই, ইহা! যেমন বল! ফাঁয় না, সেই প্রকার মাঁয়াযোঁগ বশতঃ দ্রষ্টার 
ব্যবহার দৃষ্টিবিষয় না হইলেও ত্রষ্টা নাই, ইহা বলা যায় না। শ্রুতিতে 
বলিয়াছেন,__“নেতি নেতি”, ইহা! না, ইহা না, এই প্রকার নিষেধ-মুখে আত্ম- 
প্রতিপাদন করিয়াছেন; অর্থাৎ সমস্ত নিষেধের পত্র যাহা, তাহাই আত্মা । 

আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, আত্মা স্থল নহেন, স্ম্স্স নহেন, হুস্ব নছেন, দীর্ঘ 

নহেন, লোহিত নহেন, ইত্যাদি । মনের সহিত বাক্য ধাঁহাঁকে প্রাপ্ত না 
হইয়া নিবৃত্ত হয়, বাক্যের দ্বারা ধাহাকে বলা যায় না, তাহাই ব্রহ্ম | ইত্যাদি 
নিষেধের আর সিদ্ধি নাই । অতএব সমম্ত নিষেধের অবন্বীস্ূত সত্যন্বরূপ 
অবশিষ্ট আছেনঃ। এই নিষেধের ছারা প্রপঞ্চেরই অসভা! প্রতিপাদিত 

হইয়াছে, আত্মীর নহে। . যদি আত্মারও অস্ত্তা উক্ত হয়, তবে তাহা ছার! 

কেমন করিরা কার্ধ্য নিরধ্বাহিভ হইতে পারে ? বন্ধ্যা-পুত্রের দ্বারা কি 
(কখন কোন কার্য হইতে পারে ? অতএব .সত্বাই আজাব প্রমাণ । তাই 

শ্রুতি বঙিয়াছেন,ত-হে সৌম্য,! প্রথমে সৎ মাত্রই ছিন। সেই সংই 

সত, জান বং অনবা্রূপ ব্রচ্ধ । স্বৃতিতেও ' উজ হ্ইক্ষাছে,_ বন্ধারা 

এই অনন্ত ব্রদ্ধা পরিব্যা্ড রহিয়াছে, সেই কক্ষকে: অবিনাশ. জান, 



সস জারা রে 

শা ইতি দাত, অত লি, এবাত্মা ন। পমাগাপেক্া্ বি 

পাত বর্ভীত এব বো বি স্। অত স্লং সং 
ই চি্বর্তিতরপে, ব্রদ্মৈব ভাতি। তথা ৮ 

_জগৎ। ষ্ট্যমাক্বস্মাভন্ডেনো নম 
নাস্তা, তন্মাৎ জ্ানস্ক কখমেকং 

টি ডিভি লিগা? এই অবস্থাত্ররে রাছকের 

রর অবাভিচারই আত্মার [গ্রমাণ । যদি বল, সুযুপ্তি-দশীস় প্রমাতৃত্ের ব্যভিচার 

প্ ,ব্তাঁহী' নহে, তখন, প্রমেয়ত্বই নিবারিত হইস্বাছে । .প 

বিপযে সকলেরই এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হই! থাকে. বে, আমি সু 
৬ নই উপলব্ধি. করি-নাই, শুতরাং প্রমাতৃত্ব অব্যভিচরিতই রহিয়াছে। 
অসিদ্ধ-বন্ধর স্থিতিবিষয়েই প্রমাণের অপেক্ষা করে, আত্মার সম্বন্ধে নহে. 

ৃ বশত শ্রমাগাপেক্ষা সিদ্ধি বয়, তবে কাহার প্রমাতৃত্ব হইবে? 
হার পরত, টপ আত্মা, ইহা নিশ্চিত হইতেছে ৷ অতএব, স্তঃ- 

| 'কআপেক্ষা নাই, ॥ এই | মল পদার্থ, 

্ সর নাই। বি 



| ২৫%. 

রঃ নির্ববাচ্য মহতী মারালকণা শক্তিঃ, বা নানাভাবং নতি 1; 
তথা চ ই ই: আায়াডি: পুক্ধরূপ ঈয়তে। নন চু্যাবেতৌ 

ব্রঙ্ষণেো! রূপ' ইত্যকত্বাৎ বান্তবং দ্বৈত. ভবতৃ। ০ : অবিষ্তয়। 

কতত্বাদ্বৈতষেৰ নবাস্তবন্। তথা চ৮_বত হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর- 
ইতরং, পশ্ঠতি, ইতর ' ইতরং জিজ্রতি, যত্র তু অন্য সর্ববং আত্মৈবাভৃৎ, 
তৎ কেন কং পশ্ঠেখ কেন কং জিস্রেত যেনেদং সর্বং বিজ্ঞাত' তত: 

কেন বিজানীরাৎ, নান্টোৎন্তি শ্রোতা, নান্সোহস্তিত্রষ্টা, নান্সোইস্তি বিজাতা,. 
বদয়ং সর্বমাত্বা বিজ্ঞাতারমেব কেন বিজানীক়ার্দিতি। এতৎ সর্বমধিল+ 

সাঁজ্সৈব, অতন্তপ্ভীসকং নিত্যতুন্বৃদ্মুক্তনিত্যন্বভাবং প্রত্যক্চৈতন্তমেবাত্মা 
তথ্যর্িতি। বেদাস্তবিদন্ুভবঃ। অতিগুকুপ্রদাদেন জারমানব্রক্ষাপরোক্ষ- 
বৃত্তিসাধনেন ্রবুদধ্য সর্বমিথ্যাভূতে অপ্রমেয়ং হ্বয়মেবাবশিষ্যতে | মায়া” 
নিদ্রাক্বাঃ প্রবুদ্ধঃ সন্ জীবন্মুক্তঃ প্রারন্ধকর্মজনিতফলাবধি লোকমনুগৃহুন্ পূর্বৰ-. 

শ্রবণ কর,_জ্ঞান এক হইলেও অনির্ববচনীরা মহতী মায়ারূপিধী শক্তি. 
নাঁনাভাঁব পাওয়ায় । তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,__ইন্্র অর্থাৎ পরমেশ্বর মারা, 

দ্বারা অর্থাৎ মীয়া-কল্পিত বিক্ষেপশক্তি দ্বারা বিক্ষিপ্ত দেহ ইন্্িয়াদি অন্তঃ- 

করণে প্রতিবিদ্বিত হইয়া পুরূরূপ অর্থাৎ বহু আকারে £প্রকাশিত হয়েন ৷. 

্রঙ্নোরধুছই প্রকার রূপ কখিত হইয়াছে, অতএব বাস্তবিক পক্ষে দ্বৈতই প্রসক্ত- 

হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, _অবিষ্ঠাকতই দ্বৈত, বাস্তবিক নহে।' 

তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,_যখন ছৈতজ্ঞান হয়, তখন অন্যকে দেখে, অন্য 

অন্য বস্তর গন্ধ গ্রহণ করে,বখন সমন্তই আত্মরূপে জাত হয়, তখন কে কাহাকে: 

দেখিবে, কে কাহার আত্্রীণ করিবে, ইত্যাদি। দ্বারা এই সমস্ত বিজ্ঞাত 

হওয়] ষাক্,তাহাঁকে কাহার দ্বারা! জানা যাইবে ? অন্য প্রোতা,দ্রষ্টা বা বিজ্ঞাতা: 

নাই; কেন না, সমস্তই আত্মস্বরূপ | ধিনি অনন্ত ব্রহ্মাপ্ডের বিজ্ঞাতা, তাহাকে 
কাহার দ্বারা জানা যাইবে? ইত্যাদি শ্রুতি। এই সমম্তই আত্মন্থরূপ,, 
অতএব নিতা, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত এবং নিত্যন্বতাঁব নিখিল ত্রদ্ষাণ্ডের প্রকাশক 
প্রত্যক্-চৈতন্যই আত্মা, ইহাই তথ্য; এই প্রকারই বেদাস্তবিদ্গণের অনুভব, 

 গুরুপ্রসাদাৎ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ-জবান জন্মিলে জীবন্ুক্ত ব্যক্তি প্রবুদ্ধ হইয়ঃ মিথ্যা- 

ভূত এই সমন্তমধ্যে অপ্রমেরশ্বরূপ স্ব়ংই অবশিষ্ট থাকেন। তখন জীবন্থৃক্ত 

ব্যক্তি মায়া-নিজরা হইতে প্রবৃন্ধ হইয়া) প্রারন্ধজনিত কর্খের ফলভোগাবঞ্চি' 
৩৩৩৪ 



| শাঁজমি.+_. এলাাপারপা সর্পোখং যথা কম্পং ন মুক্তি 
্দি্াবিশযোহোইপি মৌহকার্ধ্যং তথাত্মনি”॥ €১। . রা টিন 

এ. অন্য জীবনুক্ত্ত দেহধারণং : 'লোকন্ঠোপকারার্ধি। ইতি শান 
আপনা নোপভোগার্থায় চ পরিগ্রহেৎ। 38 
_এভো  ভম্নবন্!: লোকশ্য ক. উপকার: ? উপকারি: .তৎ 
কথ ইখং। নং ভজনং স্ভাষণঞ্চেতি। দর্শনেন পাপক্ষয়ো ৭ | 
ভজনেন: চৌতরোত্তরং শ্রেয়োবৃদ্ধিঃ, সম্ভাষণেন' মোক্ষো ভবতি ॥  উ্রৰং. 
সিতাতুববমক্তসতযন্থভাবরূপোহহম্। এবংবিধো . বৌধঃ। রি 

ৃ প্রধাদাদজ্ঞানপ্রবুদ্ধ: সংসারবিনিমূর্ক্তো ভবতি। স্ুতিরপি,_আচাধ্যবান 
'পুরুষো বেদ, আচার্ধ্যাদেব বিদ্যা বিদিতা তরতি শোকমাত্মবিং। *দ্ীয়ন্তে 
চাস্ত কর্শাণি তন্ন দৃষ্টে'পরাহ্বরে। জ্ঞানাগি: রববকর্মাি তন্মসাৎ তে 
তথা” ব্ষরিদতরদ্মৈক ভবতি ॥ ৫২ ॥ 

নিব 

াসপিশিপী পি পাশা শী িাশশীশাশিপিশিপাটশিশি শা টিশিসীই 

লোরুদিগকে পূর্ববৎ অন্গৃহীত করত বিদ্যমান থাঁকেন। শাস্তবও বলিয়াছেন, 

যেমন রজ্জতে অসর্পত্ব জান জন্মিলেও সপপজ্ঞানজনিত কম্পাদি নিবৃত্ত হয় 
না, সেই প্রকার আত্মজ্ঞান হইলেও, সমস্ত মোহ বিধ্বস্ত হই গেলেও 
তি হোহদিত কার্ধ্য পরিত্যক্ত হয় নাঁ॥ ৫১। 

_ এই জীবন্মুক্ত ব্যক্তির দেহ-্ধারণ কেবলমাত্র পরের উপকাঁরার্থ। শ্ুতিও 

_ ষলিয়াছেন ৮_জীবন্মুক্তের উপবেশন, আচ্ছাদন এবং স্বপরীর উপভোগের | 

 বনমিত্ত নহে । , | 
ভো ভগবন্! লোঁকের কি উপকার ? রঃ )-উপকাঁর তিন প্রকার 

আছে; দর্শন, ভঙ্গন এবং সম্ভাষণ দর্শনের বারা লোকের 'পাঁপক্ষয়, 
_ ভঙ্গের দ্বারা উত্তরোত্তর শ্রেয়োবৃদ্ধি এবং সম্ভাষণের ছারা মোক্ষলাভ হয়। 
_ আমি নিত্য, শুদ্ধ, বৃদ্ধ মুক্ত এবং সত্যস্থভাব, এই প্রকার জান হইয়া আচার্ধ্য- 

_. প্রসাদাৎ অজ্ঞান হইতে প্রবন্ধ মানব সংসার-মুক্ত হয়। তাই ক্রতি বলি 
_ ছেন বন্ধ ব্যক্তি আম্মাকে জানিতে পারেন । আচার্ধোর নিক্ষট 

হইতেই বিদ্যা বিদিত হওয়া যায়। আবি বস্তি শক্ত অতিক্রম ক 4 ১) 

- জ্ঞানারি সমস্ত-ক্্কে ভন্মীভৃত কর্কে। বক্ষবিৎ বাক্তি হরণ ইয়েন 8২1 



ংমোক্ষো নত ন' বিন ঘটবৎ গদি দিতি অয. ৃ 

ার্থ;। ক্রতিরপ্যাহ, _-তদ্যথেহ কর্দমচিতো “লোক: ক্ষীয়তে এবমেবামূত্র 
চিত লোকঃ ক্ষীষ্ততে ইতি। স্বতিরপি, _ স্ষীণে পুশ ত্যলোকং.. 
শস্তি। ' অত আচরণে ছুঃখং ফলে স্পর্ধাদুঃখং ভোগান্তে পতনং ছুঃ খমেব- ৃ 

বিষ্োপাসনে দুঃখাৎ ছুঃখমাপ্পোতি । শ্রতিরপি, সর্ভ্যঃ সৃত্যুষাপ্রোতি 

য় ইহ নানেব পশ্ঠতি ঘোহন্যদেবতামুপাসতে স দেবাঁনাং পণ্ড; অন্যোঁ- 

হসাবন্তোহহমস্মীত্যুপাঁসতে, নস বেদ যথা পশুঃ। হার পরিত্যজ্য 

ইমামধ্যাত্মবিদ্যামাশ্রিয়। সা! বিদ্যা কীদৃশী,_অত্র শি $' 4 £; জম. (..প্রাজবিদ্ধা 

শঁজগুহং পবিভ্রমিদমুত্রমম্। প্রত্যক্ষাবগমং ধন্ধ্যং সুন্থখং টা 

কন অগ্নিহোত্রাদীনাং স্বর্সীদিফলং দর্শয়তি । শ্রুতিরপি, ১ বিষ্ঠা ৃ 

গা. 

এখন অক্গ বিগ্ভা উপাঁপনাঁর 'দোঁষ বলিতেছেন ।_-ন্য বিদ্যা ক্রিয়ার 

উপদেশ করে এবং কালান্তরে তাহার অনিত্য ফল প্রদর্শন করে... শরতিও 

মাছে, সমস্ত বিগ্যাই ক্রিয়াঁপর, যদি ক্রিয়াফল' মোক্ষল)ভ হয়, তবে উহার 

অনিত্যত্ব প্রসক্ত হয় নাঁ অর্থাৎ ঘটাদির ন্যায় যদি ক্রিীফল বগ্াদিজনক না 

হয়, তবে আর অনিত্য হইবে কেন? শ্রুতি বলিয়ার্ছিন,_যেমন কর্-সঞ্চিত, 
দি লোঁকক্ষয়শীল, সেই প্রকার পুণ্যার্জিত পরলোক ও ক্ষয়শীল। স্বতিও | 

বলিগাছেন,_ পুণ্য ক্ষীণ হইলেই মর্ত্যলোকে" প্রবেশ করে। অতএব. অন্য 

বিদ্যা উপাসনার প্রারস্তে ছুঃখ, ফলে স্পর্দীরগ্ দুঃকু, ভোগাবসানে পতনরূপ 

হঃখ্ন্লুতরাং কেবল দুঃখ হইতে দুঃখধারা হইয়া কে । শ্রতিও আছে_ 

র্ ইছসংসারে নানা জান অর্থাৎ ভেদজ্জানশানী, সে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। 

যে আত্মা ভিন্ন অন্য দেবতার উপাঁসক, সে দেবগণেরুপস্তস্বরূপ | “ইনি অন্যঃ, 

সামি অন্ট' এই প্রকার ভেদজ্ঞানে যে উপাসনা করেই সে পশুবধত আত্মাকে | 

দাস: পারে ন। অতএব অন্ত বিগ্যা পৃরিত্যাগ পৃ একমাত্র অব্যাত্ম- 
রি 

[যাশ্রত্ব কর। এই বিদ্যা কি' প্রকার, তদ্দিধয়ে ভগ মন্ বলিয়াছেন .. 

এই বিগ্া বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ট, অতিগুহা, পবিত্র, অত্যুত্বম বন্ধ, ই প্রত্যক্ষ 

ছুলন, ধর্তযুকত, অবিনানী এবং সুখককধ | তি যেমন মস্িহো তাদি ক্রিয়ার 

বিজ্ঞান ছার! পরমপুকারথও ৃ রাবি, রশ করিধাছেন, লই রি এ 



হাসন । বোরপামনমিতি। অথ শঠানাং গন অশ্র্দধানানাং 
নাস্তিকানামূৎপথগামিনামেতাং বিস্ভাং ন প্রকাশয়েৎ। | 

যন্ত দেবে পরা ভক্তিররথা দেবে তথা গরো। 
. তক্তৈতে কথিতা হর্থাঃ প্রকাশত্তে মহাত্মনঃ॥ ইতি শ্রীতে; 8৫৩ 

প্র ধর শসংক্ষিপতবেদাত্তশনপ্করিতাকসাং শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্ধ্য 
.... জীমচ্ছঙ্করকতায়াং বহিন্থ খাত্তঃপ্রকরণমজ্ঞানবোধিনী- 

' অধ্যাত্মবিষ্তোপদেশবিধিঃ সমাণুঃ | 

তত্বোপদেশ । 
স্সি0স১ব০প 

তনবং পদার্থশুদ্ধ্র্থং গুরুঃ শিষ্যং বচোইব্রবীতৎ | 

বাক্যে তত্বমসীত্যত্র ত্বং-পদীর্ধং বিবেচয় ॥১1 

প্রতিপাদন করিয়াছেন ।. ক্রুতি ব্রন্বিদ্ঠালাভানস্তরই মোক্ষ প্রদর্শন 

করিয়াছেন, ইহার মধ্যে আঁর কা্যান্তর নাই । ব্রদ্ষবিৎ পরমাঁত্ীকে লাভ 
করেন, ইহাই বেদের অন্গশাসন | যাহারা শঠ, ধূর্ত, অশ্রদ্ধাপরায়ণ এবং 

 উৎপথগাঁমী, তাহাঁদিগের নিকট এই অধ্যাত্ববিষ্যাঁ প্রকাশ করিবে না।: 
যাহার দেববিষরে পরম! ভক্তি আছে এবং গুরুর প্রতি অবিচলিত ভক্তি 
আছে, ৪৯8৮7450508 
| হ্হাং তির আদেশ ॥ পণ” 1? 

1 

০০০ অতচেপস 

বাদ পহীায সীর না পদ্দার্থ পি ] 
কেজি ঘি ডোমার “বং গা পিজা হইতে ছা 



ন ংগেহোহসি তা হইপসালানিজ পা 
 ভৌতিকম্থাদশুনন্ধাদনিত্যন্বাত্থৈব চ ॥ ২ ॥. 
 অনৃষ্তো রূহীনন্বং জাতিহীনোৎপ্যভৌতিক:। 
ন্ধনিত্যোহসি দৃগূপো খটো যন দৃগ ভবেং ॥ ৩॥ 
ন ভবানিক্রিয়াণ্যেষাং করণত্বেন যা শ্রতিঃ | 
প্রেরকম্বং পৃথক তেভ্যো ন কর্তা করণং ভবে ॥ ৪ ॥ 

ঈই বাক্যে তত, ত্বং ও অসি তিনটি পদ আছে, স্থৃতরাং উক্ত পাত্রয়বিশিষ্ট 
'তত্বমসি” বাক্যের অর্থ বিচার করিলেই তন্ব'-পদার্থ পরিজ্ঞাত হইতে 
পারিবে ॥১॥ প্রথমতঃ ত্বং পদের অর্থ বিবেচনা কর ;-তবং শবে 
তুমি। তুমি কে? এই যে স্থুল-দেহ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা ত্বং শবের 
অর্থ নহে; কেন না, শরীর দৃশ্ঠ, আর যিনি ত্বংপ্রতিপাস্থ, তিনি 
অনষ্ঠ ) অপিচ, এই শরীর জাতিমান্, “এই মানব, এই পশু” ইত্যাদি প্রকারে 
দেহেরই জাতি-ব্যবহার হইয় থাকে; বিশেষতঃ এই দেহ ভৌতিক, অশুদ্ধ ও 
মনিত্য। . কিন্তু যিনি ত্বংপদ-প্রতিপাপ্ত, তিনি জাতিমান্, ভৌতিক, অশুদ্ধ বা 
অনিত্য নহেন, অতএব কোন প্রকারেই দেহ ত্ব-পদবাচ্য হইতে পারে না ॥২॥ 
ধিনি ত্বং-পদবাঁচয, তিনি দৃশ্ত নহেন, যেহেতু, তিনি রূপহীন ; সুতরাং 

তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না । তীহাঁর জাতি নাই, তিনি ভৌতিক পদার্থ 
হেন, তিনি শুদ্ধ ও নিত্য। যে পদার্থ দৃশ্য, তাহা কদাচ ভ্রষ্টী হয় না, আর 
ধাহা দ্র, তাহ] কখন দৃশ্য হয় না। যেমন ঘটাদি পদার্থকে সকলেই দর্শন 

করিতে পারে, কিন্ত সেই ঘটাদি পদার্থ কখনই দেখিতে পারে না, তক্প বং 
পদার্থ দষ্টা, তাহা দৃশ্ব নহে ॥ ৩। পূর্বোক্তরপে স্থদদেহ নিরাঁস করিয়া বন্ধ. 
দেহও যে ত্বংপদবাচ্য নে, ইদানীং তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন।-_ 
ইন্জিয়াদি জুক্্-দেহও ত্বংপদগ্রতিপাদ্য নহে; কেন না ,স্কতিতে ইন্জিয়াদি করণ 
বলিয়া কথিত হইয়়াছে”। ত্বংপদ-্রীতিপাগ্যই কর্তা, করণ নছে? যিনি কর্তা, 
[তিনি কাচ করণ হইতে পারেন না। তুমি ইন্রিয়াদি করণ হইতে 
পৃথক্ এবং তুমিই লেই ইন্জিয়াদি করণের স্েরক্রিতা। স্থৃতরাং সুত্ম-নেহকেও 
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রি নানৈতান্তেকরপঞ্জং ভিন্নন্তেভাঃ কু শৃণু। 
. ন চৈকেন্্রিয়রপন্বং সর্বন্াহং প্রতীতিতঃ॥৫॥ 
- ম তেষাং 'সমুদায়োহসি তেধামন্ততমস্ত চ.। রঃ 
 খিনাশেংপা্ধীনতাবদস্তি াইৈবমন্তথা ॥৬॥ 
গ্রত্েকমপি তাণ্থাত্মা নৈব তত্র নয়ং শৃখু। 
নানাস্বামিকদেহো্যং নশ্রেতিননমতাত্রয়:॥ ৭ । ৫ 

: শানাত্বাভিমতং নৈব বিরুদ্ধবিষরত্বত: | 
- স্বম্যৈক্যেতু ব্যবস্থা স্তাদেকপার্ধিবদেশবৎ ॥৮॥ 
০০০22 পর 

* ত্বংপদবাঁচা বলা যাঁয় না ॥ ৪ ॥ ইন্জরিয়াদি করণ. নানাবিধ, তুমি একরূপ | 
্ সুষ্ঠ ং এই সকল করণরূপ ইন্দ্রিয় হইতে তোমার পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীয়মান 

" হয়। সর্ধন্তই “অহং এইবপ.প্র ভীতি হইয়া থাকে ইহা দ্বার! পরিজ্ঞাত হওয়া _ বাহিতেছে যে, তুমি অনেক নহ) অতথব যে বন্ত এক, তাহা কখনও অনেক .. হইতে পারে ন1॥৫॥ যদি বল, ইন্দ্র অনেক বিধাক্ন তাঁহা ত্ব-পাবাচ্য নহে। কিন্ত ইন্রি্ধ সমুদয় তো অনেক নহে। সুতরাং ইন্জি়সমুদয়ই ত্বংপদবাচয 
হউক; কিন্তু হাও নহে। কেন না, ইন্দ্র সমুদয়ের মধ্যে একটি বিনষ্ট 
হইলে সেই ব্যক্তির বিনাশ হয় শা। যদি ইন্রিরাদি সমূহই ত্বং- পদএরতিপাস্ঠ হইত, তবে একটি ইন্্রিয়ের বিনাশেই “অহং, এইক্সপ প্রতীতি 
হইতে পারিত না ॥ ৬। পূর্ব-গোকে কথিত হইন্নাছে যে, ইন্দিয়সমূহ ত্বং-পদ- 

প্রতিপান্ঠ নহে। তাহা হইলে ইন্দ্িয্নগণের প্রত্যেককে আত্মা বলি; এই 
শনোহ নিরাসার্থ বলিতেছেন,_-এই দেহ নানাম্বামিক, অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, 

অহঙ্কার, ইঞ্জিয়, ইহারা সকলেই দেহের স্বামিস্বূপ। এই সকল মন, বৃদ্ধি 
প্রসৃতিরও এঁক্য নাই; কেন না, এক ইন্দ্রিয়ের এক দিকে গতি হইলে অন্য 
ইন্জি় অপর দিকে গমন করে। স্মৃতরাং ইঞ্জিয়দিগকে যখন ষর্ববতোভাবে 
'বিভি দৃ্ট হইতেছে,তুখন নেই সকল ইহথিয়কে স্বত বতরূপেও জামা বলা ঝা না) বিরত্ধবিষযতাপ্রযুত আত্মার বত স্বীকার করা যারা পর্বে আত্মা এক বলিয় প্রতিপন্ন হইবাছে, এইক্ষণ তাঁহাকে নানাও বন বাইতে 

পৃথিবীর রাজা এক হইলেও তাছার অধীনন্থ অনেক রাহা. বিশ্যমা আছে” 



নন মনন্বং ন না খ্াণো জড়ত্বাদেব তো । ৃ £ রি 
গতম মে চিমিতানত খানুততিতঃ এ 
নন ড়, যা পীড়িত: প্রাণো মাং চেতি জে । 
ভয়েস পৃথক্ তাভ্যাং ঘট ঘটাদ্যথ ॥১০1,' 

সুপ্ত লীনাস্তি যা বোধে হরি হা | 
 চিচ্ছায়য়া চ পন্বন্ধা ন সা বুদ্ধিরবান্ দ্বিজ ॥ ৯১॥ 
নানারূপবতী বোধে নুপ্ৌ লীনাতিচঞ্চলা। 
যতে।দৃগেকরপন্তং পৃথক্ তশ্ প্রকাশকঃ ॥১২॥ 

শপপকগাপপ পলা পপ শশা াসরীশ স্পেস টিপা পপ 

যন ৰা প্রাণ ইহারা কেহই স্ব-পদ-প্রতিপাস্ঘ নহে+ যেহেতু, উহারা ,উভয়ই 

জড় । বিশেষতঃ “আমার মন অন্যত্র গমন করিতেছে,” এই প্রকার প্রতীতি 

" সর্বদাই হইয়াথাকে। ইহাতেই মন ও আমি এই ছুই পদীর্ঘথ ষে বিভিন্ন, তাহা 
বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়; সুতরাং মন ও আত্মা এক পদার্থ নহে । অত- 

এব মনকে ত্ব-পদ্-প্রতিপাঘ্য বলা যাইতে পারে না॥৯॥ “আমার প্রাণ. ক্ষুধা! ও. 

তৃষ্ণাতে প্রপীডিত হইতেছে,”এই প্রকার প্রতীতি সর্বদাই হইক্পা থাকে। ইহা . 
দ্বারা অবগত হওয়! ধার যে, আত্মা প্রাণ হইতে স্বতন্ত্ ; স্বৃতরাং প্রাণকে আত্মা 

বলিয়া, স্বীকার করা যায় না। অতএব মন ও প্রাণ উভয্ষের দ্রষ্টাী কেহ.আছে, 
সে ড্রষ্টা মন ও প্রাণ নহে। যেমন ঘটের দ্রষ্টাী ও ঘট এই উভয় এক নহে, 

তদ্প মন ও প্রাণের ভ্রষ্টা এবং মন ও প্রাণ ইহারা এক হইতে পারে ন! ॥১০। 

হে দ্বিজ! বুদ্ধি ত্বং-পদ-প্রতিপাগ্ভ নহে। কারণ, বুদ্ধি নি্ীবস্থায় লীন থারে,” 

_জাগ্রদবস্থায় সমস্ত দেহকে আশ্রয় করে এবং এই বুদ্ধিই সেই চিন্নয়ের 
সহিত মিলিত থাকে; সুতরাং বুদ্ধিও আত্মা নহে। বুদ্ধি যদি আত্মা হইত, 
তবে তাহার অবস্থাভেদ দৃষ্ট হইত না ॥ ১১ ॥ ি 

. এক্ষণে ত্ংপ্রতিপাণ্ঠ (তুমি কে?) তাহা নিরূপণ করিতেছেন 1৮ 

বুদ্ধ চঞ্চলা, অর্থাৎ নানারূপধারিণী । সেই বুদ্ধিজা গ্র ৎকালে নাঁন 
. প্রকার; হয় এবং নির্রীকালে বিলীন হইয়া থাকে। রি সেই যা, 
জী, অর্থাৎ, তুমিই. বু্ধিকে বিষয়ে নি হি ১ 
 নানারপ উৎপাদন করিয়া থাক । বুদ্ধির চাঞ্চল্য, “বহরপ -ও বিলীনতা” 

এই অমুদয় তুমি দেখিতেছ। সুতরাং তুমিই সেই বুষ্ধি'হইতে সবতন্র/ ১২1৮ 



নো প্হতিভাবেহদি সাক্ষী তেং ভবান্ ফতঃ। 
? সাহভৃতিম্বরপতথাকাতততসাস্তি ভাঁষকঃ1১৩ 
' প্রমাণং বোধ্যস্তস্তং বোধং মানেন যে জনাঃ। 

বৃতুংস্কত্তে তে এধোভিরিুং বাছস্তি পাঁবকম্১$১৪ 

বিশ্বমাস্থাস্থভবতি তেনাল নানাভূয়ছে ॥ 

বিশ্ব প্রকাশয়ত্যাত্বা! তেনাদৌ ন প্রকাশতে ॥১৫1 
ঈদৃশং তাঁদুশং নোহম্ং ন পরোক্ষং সদেব বৎ। 
তদত্রন্ধ স্বং ন দেহাদিদশ্তরপোহসি সর্বদৃক্ 8১৬৭ 

 ইদস্তেনৈব বন্ভাতি সর্বং তচ্চ নিষিধ্যতে । 
অবাচ্যতত্বমদিদং ন বেছ্ধং স্বপ্রকাশতঃ 1১৭। 

পস্পশাপা্পিীশী নি পাশাপাশি াপসিসীস্পিপীা শি ৌাাাপাসিীীাীশিঁটাশীশীশীীীশীশিতি শিপিশিপিশাশিশাাশীশীটি শা তি 

পাহধিকালে, এবং দেহাঁদির অভাবেও . রী তাঁহার সাক্ষিরূগে বিরাজমান 

“্থাক। যেহেতুনুযুপ্তি ও দেহাদ্ির অভাঁৰ তোঁমারই অনুভূত হয় ; অতএব তুমি 

ব্যতীত উহাদের প্রকাশক আর কেহই নাঁই ॥ »৩॥ বুদ্ধিই প্রমাণ জানিতে 
পারে, কিন্তু প্রমাণ ত্বারা কদাচ বুদ্ধি জানিতে পারে না। খাহারা 
“বলেন, প্রমাণ দ্বারা বুদ্ধি পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত; 
স্কাঁরণ, তাহাদিগের মতে কাষ্ঠ ব্িকে দগ্ধ করিতে পাঁরে। ষক্সপ অগ্নিই 
ক্াষ্ঠকে দগ্ধ করে, কিস্তুকাষ্ঠ কদাঁচ অগ্নিকে দ্ধ করিতে সক্ষম হয় 
'তজপ বুদ্ধি কখন প্রমাণ দ্বারা উৎপন্ন , হয় না॥১৪।॥ আত্মাই 

এই অনন্ত বিশ্বকে অনুভব করিতেছেন, "কখনও বিশ্ব আত্মাকে 
অনুভব করিতে পারিতেছেন না। আত্মা এই বিশ্বকে প্রকাশ করিতে- 
ছেন, কিন্তু বিশ্ব আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারেন না ॥ ১৫॥ ধিনি 
সৎ, ধাহীকে “এইরূপ সেইক্ষপ” বলিক়্া নির্ণয় করিতে পারা যা না এবং 
“ধিনি পরোক্ষ নহেন, অর্থাৎ ধিনি ইন্দরিগ্রোহ্ব নহেন, সেই ব্রহ্ষই তুমি | 
ক্কুমি সকলের ক্রষ্টা) কিন্ত তুমি দেহাদির ত্তান দৃশ্ত নহ, অর্থাৎ তোমাকে 
_ক্ষেহই দর্শন করিতে পার না ॥ ১৬॥ যে সকল দ্রব্য আপন হইতে স্বতত, অথচ 
ল্থখে উপস্থিত তাহাই ইদংব-পরতিপক্চ। সতরাং নধস্থিত পদারথও ভূমি | 
শন ) কারগ ॥ তৎসমস্তই তোমা হইতে ভিন্ন । যে সমুদ্র পদার্থকে নং € এই- 

রগ) পরী ফা বায় তৃৎখসমত্তকেও তোমার স্বরূপ বলা যাইতে পারে 
না এবং তোমারকও “এইরূপ” শবে নির্দেশ করা বায় না। বিশেষ: 



সত্যত্বাতজানরূপত্বাদনত্তত্বাত্বমেব হি।৯৮া 
অতি দেহাছ্যপাঁধো স্তাজ্জীবস্তন্ত নিয়ামক: 

(ঈশ্বর: শকজপাধিত্বাদ্য়োর্বাধে স্বরং-প্রভঃ 1 ১৯৪, 
অপেক্ষ্যতেথিলৈর্দানৈনপ্ষনং মীনমীক্ষতে। 
বেদবাক্যং প্রমাণং তৎ বরহ্ধাত্মাবগতে মতম্ ॥ ২৯ ॥ 

তৃষি স্বপ্রক্কাশক স্ৃতরাং সকলের অজ্ঞেয়, অর্থাৎ তাঁম খয়ং পরিজাত না 
হুইলে, কেহই তোঁমাঁকে জানিতে পাঁরে না ॥১৭॥ কোন একটি উপলক্ষ্য ঘ্বারা 

লক্ষ্য-কখনকে তটন্থ লক্ষণ বলা যায়। ধেমন আকাশকে বুঝাইবার নিমিত্ত যি 

বলা যার যে, “এ ভিত্তির দিকে দৃষ্টি কর, এ ভিত্তিত্ব যেখানে শেষ হইয়াছে, 
উহাই আকাশ |” এখানে এ ভিত্তির সাহাযো আকাশ পরিজ্ঞাত হইল 7. 

সুতরাং এ ভিষ্তি পদার্থট আকাশের তটন্থ-লক্কণ বিশেষণ হইল। এইরূপে 

ব্রহ্ষকেও তটস্থ-লক্ষণী দ্বারা জান! যাইতে পারে। বিনি সত্য, জানময়, অনস্ত, 

তিনিই ত্রঙ্ম। তুমিও সত্যত্ব, জ্ঞানময়ন্ব ও অনস্তত্ব প্রযুক্ত সেই ব্দ্স্বরূপ । 
ষে হে, ব্রদ্ষেতে যে সত্যত-জ্ঞানময়ত্াদি লক্ষণ আঁছে, ভাহা 

তোঁমাতেও বিস্তমান রহিয়াছে; স্ৃতরাং তুমিও ব্রন্গম্বরূপ ॥১৮ & 
পূর্বোক্ত প্রকারে ত্বং ওঃব্রক্গের একত্ব প্রতিপাদিত হইলেও জীব ও ঈশ্বর 

এই উভয়ের পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম-প্রযুক্ত ক্রি প্রকারে তীহাদের এঁক্য হইতে 
পারে? এই জঁশঙ্কা-নিরাসার্থ জীব ও ঈশ্বরের উপাধিভেদ বলিতেছেন ।-- 
একমীত্র চৈতন্তই সত্বস্ত্, জীব সেই চৈতন্তের নিয়ামক; দেহাদি সেই জীবের 
উপাধি। ঈশ্বরের উপাধি মায়া, তিনি সেই মাতার নিরস্তা। সুতরাং যিনি 
দেহাদি উপাধিযুক্ত, তিনিই জীব এবং যিনি মায়াদি উপাধিবিশিষ্ট, তিনিই 

ঈশ্বর | এই উপাধির দ্বারাই জীব ও ঈশ্বরের পৃথক্ জ্ঞান হইস্কা থাকে.। যখন 

সেক্টু পঞ্চকোধময় দেহরূপ জীবোপাঁধি এবং মার়ারূপ ঈশ্বরোপাধির জ্ঞান হয়, 

চারা লাগার রাদাজিনান গাহানিতিত চৈতন্তরূপ পর-. 

রহিত ১৯।॥ , | 

লৌকিক বন্-পরিজানে যেমন নয়নাদি কারণ, তঙ্জপ থা 
একমান্র বেদবাকাই প্রধান কারপ। বেদৰাক্য দ্বারা: উপাধি বা হই 

চি ৮ 

রর ঠ 
. টি 

ক 



খের গ্রসথমানা। 
অতো ছি টিকা সী -প্রমাণতং | 

এ ্ বপোহসতি য়া যু ুক্ত্যা সম্যগম্মাভিঃ র্্যতে॥ ২১ নু 
*শোধিতে ত্বং-পদার্থে হি শিবমত্তাদি-চিত্তিতম্) ি 

. অন্ভবেন্স্থা তন্মাচ্ছোধনং কৃতমাদিতঃ & ২২ ॥. টে 
. দেহেসিযাদিধদাসঃ স্ন্মন্তারোপয়ন্ ম্বযা।... 

 কর্তৃ্বা্থভিমানী চ বাচারধন্বং -পদস্য চ॥ ২৩॥ 

_ দেহেকিয়াদিসাক্ষী যন্তেভ্যো ভাতি বিলক্ষণঃ | 

স্বয়ং বৌধন্নরূপত্বা ক্যা থ্বং -পদস্ত চ ॥ ২৪ ॥ 

্রন্ধে জান হইয়া থাকে, ইহার অন্তথা হয় না। লৌকিক ব বস্ত সকল নয়নাদ 
| দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্ত ব্র্গ কখনও নয়নাদি' 

দ্বারা প্রত্যক্ষীভৃত হয়েন না; সুতরাং ভ্রাহার পরিজ্ঞান বিষয়ে একমাত্র বেদ- 

বায ব্যতীত অন্ত উপায় নাই ॥ ২০। 

_ *্তত্বয়সি* প্রভৃতি বেদবাকা-প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা যেরপে ্রহ্মপদীর্ঘের 
জ্ঞান হইয়া থকে, অধুন! তাহাই বিশেষরূপে কথিত হইতেছে; অর্থাৎ 

“তত্বমসি” প্রভৃতি বেদবাক্য নির্ণয় ও ঘুক্তি-পরদর্শন রক সম্যক্রূপে 
অন্ন প্রতিপাদন করিতেছেন ॥ ১১ ॥ 

“তত্বমূসি” এই বাঁকা্থ নির্য় করিতে ত্বংপদার্থ- জান আবগ্যক। 
বাকা শবপমূহ পরিজ্ঞাত না হইলে বাক্যার্থবোধ হয় না।: এই জন্ম 
প্রথমতঃ ত্বং-পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে । এই প্রকারে “তত্বমসি” এই বাক্যের 
অন্তর্গত “তৎ ও অনি” এই শব্দদবয়ের অর্থ নিরূপিত হইয়া “তত্বমসি” বাক্যের 

অর্থ-পরিজ্ঞান হইলেই--্রক্মপদার্৫থ পরিজ্ঞাত হইবে ॥ ২২ ॥ 

অধুনা ত্ব-পদের বাক্যার্থ নিরূপণ করিতেছেন ।__যিনি ত্বং-শবদ-প্রতিপাগ্য, 

তিনিই শরীর ও ইহ্দ্রিয়াদি হইতে অতিরিক্ত । আত্মাতে উক্ত শরীর ও 
ইজিয়াদি ধর্মের মিথ্যা আরোপ করিয়া জনগণ কর্তৃত্বাদি অভিমানী হয়। 

ঙ্ানীরা “আমি কর্তা, আমি ভোক্তা” ইত্যাদি প্রকারে দেহাদি উপাধি 
স্বীকার করত অভিমান প্রকাশ করে এবং «সেই উপাধিও র্দযুক্ত শরীরাদি 
পু পদের বাচারথপে জান করে), অর্থাৎ দেহকে হংশষে নির্দেশ ক এ 
খাঁকে 1২৩ 2.4... ড় : উকি) কি তক 

ইদানীং কপ কা বর কি 



ূ রবিতে পদয়োরেকবস্তরনি ।. এ 
্ ণ 

 বৃতিত্বং বত্তথৈবৈক্যং বিভক্তান্তকয়োস্ত
য়োঃ॥ ২২॥ 

 সায়ানাধিকরণ্যং তৎসন্প্রদায়িভিরীরিতম্। 

. তথা পদার্থয়োরেব ধিশেষণবিশেষ্যতা ॥ ২৮ ॥ 

পবিস শিট ও তা টা পিশিস্পপীপস্প্রিজপোশতীশিশিশসাশিপাশীশিিিকিপীপপপাপপপ- শা িশিপপপপপাপাপাাশিশশপাীপপাশিপ িপিশিশশাপাপশশাপাশা 

লক্ষ্যার্থ বলিয়া নিরূপণ করা! যাঁয়। যেমন প্রর্দীপের আবশ্তক হইলে আগ্র- 

শিখাঁকেই লোকে লক্ষ্য করিয়া থাকে, দীপাধার, বস্তি প্রভৃতি লক্ষিত হয না, 
তী্রপ, ত্ব-পদার্থ নিবূপণ করিতে হইলে, ধিনি দেহেস্তিয়াদির অতীত, 
তাহাকেই লক্ষ্য করিতে হয় ॥ ২৪॥ 

এক্ষণে তৎপদের লক্ষ্যার্থ কীপ্তিত হইতেছে বিন হিরা 

পাছ্য, এই অনন্ত বিশ্বের অতীত, অবিনশ্বর, অয়, বিশুদ্ধ ( সর্বপ্রকার বিকার- 

বিহীন ) আর যিনি স্বয়ং পরিজ্ঞেয হয়েন, তিনিই তৎপদের লক্ষ্যার্থ ॥ ২৫।॥ 

তৎ ও ত্বং এই উভয় পদের সামাঁনাঁধিকরণ্য সম্বন্ধ ; এই সম্বন্ধ ছার তৎ ও 

ত্বং এই উভয় পদার্থের এক্য-প্রতিপাদন করত বেদান্তশাস্ত্ে ত্রঙ্ধাক্মৈক্য 

প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥ 

দুইটি পদ ভিন্নার্থবোধক হইলেও বদি টি হইয়া এক ব্ততে 

প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত পদদ্বয়ের ঘে এক্যরূপ সম্বন্ধ, তাঁহাঁকেই সাঁমানা- 

' 'ধিকরণ্য-সম্বন্ধ বলে ।' যেমন “নীলোৎপল” এই স্থলে নীল শব্দ ও উৎপল শব্দ 
একার্থপ্রতিপাদক নহে, কিন্ত উভয় শব্বই এক বস্ততে প্রবৃত্ত হইয়াছে; অতএৰ 

এই স্থলে নীল ও উৎপল এই উভয় শব্দের সন্ধন্ধই সামীনাখিকরণা বলিয় 

পরসিদ আছে ॥ ২৭ ॥ | 

স্প্রদারিকগণ ( শান্ত্রমীমাংসকেরা) উক্ত প্রকার সম্ঘন্ধাকে হাযির ৃ 

ও বলিয়া পু করিয়াছেন এবং উক্ত পদার্থঘয়কে বিশেষ্য ও বিশেষণ 

বলিয়া থাকে যেং যে পদে | সামানাধিকরণ থাকে," তাঁছা 



রং সঃ নে সন্ধা ভি ঘযোচ। ৃ 

ত্য ং সিতীর্পরোক্ষদ্ণ পূর্ণতা ॥২৯॥ . 
রবিরুদ্ধং স্যাভতো ভবতি লক্ষণ | 

* পসস্বন্বপদার্ঘপ্রত্যগাম্মনোঃ ॥ ৩৯ ॥ » 

মানাস্বরোপরো ধাচ্চ মুখ্যার্থল্াপরিগ্রহে। 
ুখ্যার্থন্ত বিনা ভূতে প্রবৃতিল ক্ষণোচ্যতে ॥ ৩১ ॥ 

ত্রিবিধা লক্ষণ] জ্ঞেয়। জহত্যজহতী তথা । 

অন্তোভয়াত্মিকা জেয়া তত্রাগ্যা নৈব, সম্ভবেৎ ॥ ৩২ ॥ 

ৰাঁচ্যার্থমখিলং ত্যন্ত্? বৃত্তি: স্যাদ্যা তদাস্থিতে | 
গঙ্গায়াং ঘোষ ইতিৰজ্জহতী লক্ষণা হি সাঁ॥ ৩৩॥ 

; প্অয়ং সঃ সোহয়ং” অর্থাৎ এই সেই পদার্থ এবং সেই এই পদার্থ, 
ইত্যাদি স্থলে “সেই” ও “এই” এই উভয় শব্দের বিশেষ্য-বিশেষণতা আছে ; 
অর্থাৎ “সেই” পদটি বিশেষণ এবং “এই” পদটি বিশেষ্য; কিন্তু উক্ত শব্দ দুইটি 
এক পদার্থে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সুতরাং অপরোক্ষত্ব, পর্বোক্ষত্ব, .সদ্বিতীয়ত্ব ও 

পূর্ণতা, এই সমস্ত পরস্পর বিরুত্বপ্রযুক্ত লক্ষণ দ্বারা উপপত্তি করিতে হয়। 
“সেই এই” স্থলে “সেই, পদার্থ পরোক্ষ এবং “এই” পদ্দার্থ অপরোক্ষ । উভ- 
কনের এক্-প্রতিপাদন করিতেছেন; কারণ, কোনরূপ অর্থকৌশল না করিলে 
অর্থন্ুসঙ্গতি হইতে পারে না। “তৎ ত্বং” স্থলেও তৎপদার্থ পুর্ণ এবং ত্বং- 

পদার্থ সত্বিতীয়, অতএব উভয়ের এঁক্যরূপ অর্থসঙ্গতি অসম্ভব । সুতরাং অর্থ- 
:সঙ্গতির জন্য লক্ষণ! শ্বীকার করিতে হয় ॥ ২৯-৩* ॥ চা 

যে স্থলে প্রমাণীস্তরের উপরোঁধ হেতু মুখ্যার্থের পরিগ্রহ হয় না, সেই স্থলে 
'অর্থের উপপত্তির নিষিত্ত শব্দার্থের অন্তথাত্ব কল্পনা করিতে হয়; এই প্রকার 
'অর্থ-কল্পনার নাম লক্ষণা । যেমন “রক্তবস্থ” এই স্থলে রক্ত রক্তগুণবিশিষ্ট 
'অর্থ কল্পন! করিতে হয়; সুতরাং রক্তগুণ-বিশিষ্টরূপ অর্থ-কল্পনাই লক্ষণ 1৩১1 
_ জক্ষণ ভ্রিবিধ )_-জহতস্বার্থ, অজহৎশ্থার্থ, এবং জহৎ ও অজহতৎ-মিশ্রিত । 

উক্ত তিন প্রকার লক্ষণার মধ্যে এই স্থলে প্রথমা জহতস্বার্থ-লক্ষণার সম্ভব হয় 
না; কারণ, জহৎ শব ত্যাগার্থক ; তৎ ও ত্বং জি জরজিরি রত 
ন্ধ্প তাগ' স্বীকার করিতে হয় না) ৩২ ॥ 

বেস্থারবাক্যার্থের অন্পপতি বশতঃ মূখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া অর্থ ্ 



বালগারতিফলেন্ রকতেন্তযাগো দষ্ততে। 
জহতী সস্তবেইৈব সম্প্রদারবিরোধতঃ ॥ ৩৪ 1 

ৰাচ্যার্থমপরিত্যজ্য বৃত্তিরন্তার্থকে তু যা। 

কৰিভ্হতী শোশোত গবতীতি ৬৫ 
ন সম্ভবতি সাপ্যত্র বাচ্যার্থেতি বিরোধতঃ |. 

বিরোঁধা ংশপরিত্যাগো দৃশ্যতে প্রকতের্যতঃ ॥৩৬।| 

ক 

টা শীত টা শীপেপ্পীশশশী পিপিপি 

পরিকল্পিত হয়, সেই স্থলেই জহস্বার্থ-লক্ষণা হইয়া খাকে। যেমন প্ণঙ্গায়াধ . 

ঘোঁষঃ” (গঙ্গাতে ঘোষ বাস করিতেছে ) এই স্থলে জলপ্রবাহরূপ গঙ্জাতে 
ঘোষের বাঁস অসস্ভব হেতু গঙ্গাশবে গঙ্গাতীর অর্থকল্পনা করিতে হয়; পরন্ধ 

এই স্থলে গঙ্গা শব্ষের জলপ্রবাহরূপ মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিক্া তীররূপ অর্থ 

পর্বিগ্রহ করা হয়; সুতরাং এই স্থলে জহতস্থার্থলক্ষণা বলা বাঁয়। কিন্তু 
“তত্বমসি” এই বাক্যে উক্তরূপ লক্ষণা হইতে পাঁরে না; কারণ, এই স্থলে 
কোনরূপ অর্থ পরিত্যাগ করিতে হয় না ॥ ৩৩ ॥ 

“তত্বমসি” এই বাক্যে বাচ্যার্থের একদেশমাত্ দৃষ্ট হয়, নি? টা 
লক্ষণ] সম্ভব হয় নাঁ। যেহেতু, এই স্থলে সমুদাকস মুখ্যার্থের ত্যাগ হয় নাই'। 

পরন্ত সম্প্রদায়-বিরোধ হর ॥ ৩৪ ॥ 
যে স্থলে বাকার্থে তাতপর্যের অন্ুপপত্তি প্রযুক্ত বাক্যাস্তর্গত 

শব্দের সমুদায় মৃখ্যার্থ পরিত্যাগ না করিয়া অর্থান্তর শ্বীকার করিতে": 
হয়, সেই স্থলে অজহস্বার্থলক্ষণা বলা যায়। যেমন “শোণপোহ্যং 
ধাবতি”, অর্থা্ুএই রক্তবর্ণ ধাবিত হইতেছে, এই স্থলে রক্তবর্ণের 

গমন অসম্ভব; সুতরীং রক্তবর্ণ শব্ধে অশ্বই অর্থ করিতে হয়। এখন, 

দেখা যাইতেছে যে, রক্তবর্ণরূপ প্রকৃত অর্থ পরিত্যক্ত হয় নাই, অথচ রক্তবর্থ 

বিশিষ্ট অশ্ব এইরূপ অর্থই করা হইয়াছে, অতএব এই স্থলে অজহতস্বার্থলক্ষণী' 

বলা যাক্স ॥ ৩৫ ॥ “তব্বমসি” এই বাক্যে অজহৎস্বার্থলক্ষণারও'সম্ভব হয় না; 

যেহেতুঃমুখ্যার্থের বিরোধ হয় পরস্ত এই স্থলে বিকুদ্ধাংশের পরিত্যাগ দেখা 

যাইতেছে। স্বৃতরাং সদ্িতীয়ত্ব ও পূর্ণত্ব ইহারা বিরুদ্ধধর্্ম ; সদ্িতীয়ত্ব . 

পরিত্যাগ না করিলে অর্থসঙ্গতি হইতে পারে নাঁ। উহা! পরিত্যাগ করিয়া. 

তংও ত্বং উভয়ে সামাঁনাধিকরণ্য হইয়াছে; অতএব একাঁংশমাত্র "পরিত্যাগ: 
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বাচার ভৈকদেশ পিকের): ঃ 
যা বোধসতি সা জেয়া তৃতীয়! ভাঁগলক্ষণা 0৩৭৪ ৪ রা 

সোহ্যং বিপ্র ইদং বাক্যং বোধযত্যাদিতো বা [৮ 
তৎকালত্ববিশিষ্টঞ্চ তখৈতাৎ কালিসংযুতম্ ॥৩৮া " 

 অতন্তয়োর্কিরুতবং (তত্তৎকাল্ত্বাদিধর্্মকম্। 
ত্যক্ত বাক্যং যথা বিপ্র পিগ্ুং বৌধয়তীরিতম্ 

নখৈৰ প্রকুতেন্তত্বমসীত্যত্র শ্রুতৌ শৃগু ॥৩৯। টপ 

_.শ্রত্যজাদীন্ পরিত্যজ্য জীবধন্মাংস্তমংপদাৎ । 
র “ অর্কজ্ত্পরোক্ষাদীন্ পরিত্যজ্য তঃ পদাঁৎ ॥৪০॥. 

এসপি, 

'অজহংস্বার্থলক্ষণাও হইতে পারে না ॥৩৬॥ বে স্থানে মুখ্যার্থের একদেশ- 

মাত্র পরিত্যাগ করিয়া একাংশের অর্থ বলবৎ থাকে, সেই স্থানেই জহৎ 

অজহৎ উভয়মিশ্িত তৃতীয়া ভাগলক্ষণা হইয়া থাকে ॥৩৭। “সোহ্যং বিপ্রঃ ” 

(সেই এই বিপ্র)_অর্থাৎ “যাহাকে পূর্বকালে দেখিয়াছি, তিনি এই,” 
ইহাই ভাগলক্ষণার স্থল ৷ এই স্থলে বিরুদ্ধাংশ তৎকালবিশিষ্ত্বরূপ অর্থ পরিবর্জন 

করিয়া বিপ্ররূপ অর্থে বাক্যার্থের উপপত্তি হইয়াছে । সুতরাং কোঁন অংশের 

পরিবর্জন এবং কোঁন অংশের অপরিবর্জন আছে। ' বিরুদ্ধাংশ তৎকাঁল- 

বিশিষ্টত্বরূপ অর্থের পরিত্যাগ ও অবিরুদ্ধাংশ বিপ্রার্থের স্বীকার দৃষ্ট হয়) 

সুতরাং ভাগলক্ষণা দ্বারাই এই স্থানে অর্থের উপপত্তি 
হইয়াছে ॥৩৮| তৎকাল- 

স্বিশিষ্টত্ব ও এতৎকাঁলবিশিষ্টত্ব' ইহারা বিরুদ্ধাংশ। কেন না, তৎকাল ও 

খ্ঁতৎকাল একসময়ে সম্ভবে না ; এইরূপ স্থলবিশেষে বহুবিধ লক্ষণা, হইয়া 

খাকে। এই প্রক্কৃত বিষয়ে . অর্থাৎ তবরমসি বাক্যে শ্রুতি যে প্রকার মীমাংসা 

করত অর্থ-নিষ্পত্তি.. করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩৯ ॥ “ততুমসি” এরই 

বাঁকোও ভাগলক্ষণী তারাই অর্ধোপলন্ধি হইয়াছে।' তং-পদ হইতে বিরুদ্ধ 
প্রত, দি জীবধর্্ম এবং ততৎ-পদ হইতে সর্বজ্ঞ হ-পরোক্ষত্বাদি ধর্ম পরিবর্জন 

করিরা “তত্ব! এই পদের অর্থ করিতে হয়। উক্ত তৎপদে শুদ্ধ কুটস্থ অছ্বৈত, 

প বুঝার, আর তত ও ত্বং এই পদছয়ের এক্য হইলে “তুমি সেই শুদ্ধ 
কট অস্থি পরর্রদ্ধ এ্রং দ্ধ ক্টনথ অদ্বৈত পরত্রক্ধই: তুমি” এই প্রকার 

অর্থ হইয়া থাকে, অতএব “্তত্বমসি* এই বাক্যের প্রন্তার্ধ বিবেচন' (করিলে 



| শীত্য মওকা 

ইমৈ ও সম্যক্ জ্ঞাতং দৃঢ়ং নয়ৈ:1 
 অহংত্রদ্ষেতি বিজ্ঞানং ষস্ত শোঁকং তরত্যসৌ ॥6 ২1. 
আত্মা প্রকাশমানোহপি মহাবঁক্যন্তথৈকতা৷ | 

তত্বমোর্কোধ্যতেহ্থাঁপি পৌর্বাপর্যযানুসারত: ॥৪৩| 
তথাপি শকাতে নৈব শ্রীগতরোঃ করুণাং বিনা। 
অপরোক্ষরিতুং লোকে মূটৈ: পণ্ডিতমানিভিঃ ॥৪৪| 

. অন্তঃকরণসংশুদ্ধেধ স্বয়ং জ্ঞান প্রকাঁশতে | 
বেদবাক্যৈরতঃ কিং স্তাদ্গুরুণেতি ন'সাম্প্রতম্ ॥3৫॥ 

_ আচাধ্যবান্ পুরুষো! হি বেদেত্যেবং শ্রুতির্জগে | 
অনাদাবিহ সংসারে বোধকো গুরুরেব হি ॥৪৬| 

ক্র 

শিস িপািপিলি 
শী পিপাসা পপি? 

“তুমিই ্ রহ্ষ” এই প্রকার অভেদ জ্ঞান হইবে। সুতরাং জীব ও,ব্রন্ষের একায- 

জানই “তত্বমসি” ইত্যাদি শ্রতিবাক্যের অর্থ ॥ ৪০-৪১॥ যাহার পূর্ববোজ্- 

রূপে “তত্বমসি” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অর্থ-বোঁধ দ্বারা যুক্তি-হকাঁরে “অহং 

বব” (আমিই ব্রঙ্গ ) এইরূপ দৃঢ় জ্ঞান জনো, সেই ব্যক্তি শোক-্সাগর হইতে 
উত্তীর্ণ হইতে পারে | ৪২ ॥ আত্মতত্ব-পরিজ্ঞান হইলেও “তত্বমসি” এই মহা- 

বাক্য দ্বারা পৌর্বাপর্য্যক্রমে তৎ ও ত্বং এই উভগ্ষের একত্বজ্ঞান করিতে 

হয়, অর্থাৎ প্রথমতঃ জীবের পরিজ্ঞান হইয়া সেই জীবই ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত 
হয়েন; কেন নাজীবের মায়াদি পরিত্যাগ হইবেই “আমিই ব্রহ্ম” এই প্রকার 

অভেদজ্ঞান হইয়! থাঁকে॥ ৪৩॥ যদিও জীবব্রক্দের এক্যজ্ঞান-বিষয়ে নাঁনা- 
প্রকার শান ও বেদপ্রমাণাদি বর্তমান থাঁকৃক, তথাপি শ্ীুরুর কৃপা ব্যতীত 

পণ্ডিতাভিমানী মূঢেরা কদাচ' 'অপরোক্ষ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিতে পারে 

না88] যদি বল, *অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলেই পরর্রদ্ের তব্ব-পরিজ্ঞান হইতে 
পারে, তাহা হইলে আর বেদবাক্য ও শ্রীগুরুর রুপার আবশ্যক কি?” ইহা 
সজ্জনদিগের অভিমত নহে । কেবল পণ্ডিতাভিমাঁনী তত্বজ্ঞানবিহীন বাক্তি- 
বাই বলিয়া থা যে, একমাত্র বেদবাকার্থ পর্যালোচনা করিলেই পৰত্রন্গ 

স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকেন। বাহারা ্্ষবিজ্ঞানপ রর দশা, তাহারা কদাচ 

ইহা স্বীকার করেন না। ৪৫. তিতে কথিত হইয়াছে বে এই অনিত্য 
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শুদ্ধে কথমণ্ুদ্ঃ শ্যাৎ দৃশ্ং মায়াময়ং ততঃ 1৫০1 

2 .. পাশ শী প্প্প্াপসপাপপপা পিপিপি শিস ীাা্পশীী শী শী ি৮টিিিিিছ 

সংসারে, দার গু জ্ানদাতা; গুরু ব্যতীত আর কেহ জানদান করিতে 
পারেন না। আচার্ধ্যবান্ পুরুষই বেদ' অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান-বিষয়ে ধিনি 
সছুপদেশ প্রদান কন্ষিতে সক্ষম, তিনিই ব্রহ্মবিজান-লাভের কারণ; যেহেতু, 

গুরুই বেদবাক্যার্থের বৌধক | বেদবাক্যার্থের অর্থাবগতি না. হইলে কোঁন 
ফল হয় না এবং গুরু ব্যতীতও তাহার প্রকৃত মর্্ববোধ হুইতে পারে. না; 

'স্বৃতরাং এই অনিত্য সংসারে গুরুই ব্রহ্মঘিজ্ঞানলাভের কারণ ॥ ৪৬॥ অতএব 
: স্ীগুরুর উপদেশে ব্রহ্ম ও আত্মার এঁক্য-জ্ঞান করিক্সা এই দৃশ্যমান অনাদি 
ঈংদলারকে অসত্যরূপে জ্ঞান করিবে । তবেই অদৈত ব্রহ্মবূপে অবস্থিতি 
£ইবে। যখন এই অসার সংসারের মিথ্যাত্ব-জ্ঞান হইয়া'আত্মব্রক্গের এক্য- 

আন হয, তখনই পজহং রঙ্গ” (আমিই ব্রদ্ধ) এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৪৭। 

. ধাহার প্রত্যক্ষ হইলে অদ্বৈত চিন্ময় ব্রদ্ের পরিজ্ঞান হয়, এই বেদাস্ত- 
* শানে তাহাই প্রতিপাঁদিত হইয়াছে । দ্বৈত জড়পদার্থ বেদাস্ত-প্রতিপাগ্ত 

নহে ॥ ৪৮॥ ধিনি অদ্বৈত চিন্ময় পরত্রদ্ম, তিনি লুখন্বরূপ; সার অসং 
_জড়ময় এই দ্বৈত' সংসার ছূঃখস্থরূপ | বেদাস্তশাসত্রেযুকতিপ্রদর্শন পূর্বক এই 
উভয়ই নিরূপিত হুইয়াছে ॥৪৯॥ যিনি অদ্বৈত সচ্ছিদালব্ময় প্র্রক্ম 

| পি নিই সৎ এবং জড়ময় এই দ্বৈত সংদারই অসৎ) সর্বদা এই প্রকার জল 
কর? জধন্িজান হইলে অত মারায় সংসারজান থাকিতে পারে না। 
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, বিজ্ততে ন ্ বত: সন্বং নাসত: সতমন্ি ব1 8৫১৪ 
_ বাধ্যস্কীজৈব সন্ৈতং নাসং প্রতাক্ষভানভঃ | | 

| নন চ সৎ সঙ্ু্ানতোইনিরবাচযষেব তৎ ৫২৪ 
ষঃ পূর্ববমেক এবাসীৎ স্থষ্ট। পশ্চাদিদং জগৎ । | 

্রবিষ্টো জীবরূপেণ সূ এবাস্থা ভরান্ পরঃ ॥৫ 
সচ্চিদানন্দ এব ত্বং বিস্বৃত্যাত্মতয়। পরম্। 
জীবভাবমন্থুপ্রাপ্ত: স এবাত্মাসি বোধতঃ। 

* অধয়ানন্দচিন্নাত্রঃ শুন্ধঃ সাম্রাজ্যমাগতঃ 8৫61 
. কর্তৃত্বাদীনি ষাল্ঠাসংস্বযি ব্রহ্ষতথয়ে পরে। 
'তালীদানীং বিচাধ্য ত্বং কিং স্বরূপাণি বন্ততঃ ৪৫৫1 

ফেমন শুক্তিতে রজত-ত্রম হইয়া! থাকে, তদ্রপ পরমাত্মাতেও সংসার্রম হয়। / 

পরমাত্মা! সর্বদা সত্বাবান্ এবং জগৎ অসত্য। ধাহার। শুক্তিতে বজত-জ্ঞানের 

সকার সনাতন পরব্রদ্দে অসত্য জগৎ কল্পন! করেন, তাহার! নিতান্তই ্ রান্ত। 
কেন না, সত্যন্ূপী পরব্রন্মে কদাচ এ অসত্য জগতের সন্ভব' হইতে পারে 

না.॥৫১। জগতের সত্যত্ব-বিষয়ে বহ প্রকার প্রতিবন্ধক দৃষট হয়? স্থতরাঁং তাহাকে 

সৎ বল! যাইতে পারে না। আর সর্বদা এই জগৎ প্রতাক্ষ করা ফাইতেছে, 

অতএব তাঁহাকে অসৎও বলা বাক না। সুতরাং এই জগৎ সৎ কি অসৎ». 

তাহার কিছুই নির্বাচন করা যাইতে পারে না ॥ ৫২ ॥ ধিনি পূর্বে একমাত্র 

সৎ ছিলেন, তিনিই এই জগ স্ষ্ট করিয়া জীবরূপে বরং সেই জগতে প্রবিষ্ট 

হইস্সাছেন। তিনিই পরমাম্া এবং পরমাত্মাই তুমি ৪৫৩) 

তুমিই সচ্ছিদানন্দমমর় পরমাত্মাঁ ; কারণ, তৃষিই স্থীয়র্প- বিশ্বত 

হইয়া ভীরভাঁব প্রাপ্ত 'হইয়াছ, এই বিস্কতিরপ মোহ-নিৰৃতি 
হইয়া ততবজান সমুদিত হইলেই পুনরার ভুমি অধযানন অথয়ানন্দ শুদ্ধ চিন্ময়রূপে 

সশ পাঁইবে৭. জীবভাব পরিত্যক্ত হইলেই আত্মস্বভাবরূপ সাহ্রা্জ্য হর, 

অর্থাৎ যে পরাস্ত জীব আত্মস্থ রিশ্বৃত হই সংসার-মাললায় বিমোহিত থাকে, 

হাবৎকাঁপ পথ্্ত ন্রি্রকে নিজেই চিনিতে পারে না, আম্মবিস্বতি অপনো- 

দিত হইলেই “অহং বক্ষ" (আমিই ব্রক্গ ) ইত্যাকার জান জনে ॥ ৫৪। তুমি 

অহন পররদ্বস্বরপ ; তোমাতে টিনা: আরোপিত হুইয়াছিল। অধুনা! 
5.৩ 
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টৌরদা্ষভা হানার রতি ৫৭. 
বন্ধা দেশাস্তরং চৌরৈরীতঃ সন গহনে বনে । না 
 ভ্ষণান্তপহত্যাপি বন্ধাক্ষকরপাঁদকঃ ই: 3 

7  নিক্ষিপ্তো বিপিনেহতীব কুশকণ্টকবুশ্চিকৈঠ ৮1. 

ব্যালব্যাপ্রাদিভিশ্চৈব সঙ্কুলতরুসন্কটে ॥৫৯8 

 ব্যালাদিছুষ্টস্বেভ্যো মহারণ্যে ভয়াতুরঃ ॥ 
শিলাকণ্টকার্তাসৈর্েহনত প্রতিক্লকৈঃ ৪৬৭: 
ক্রিয়মাপে বিলুঠনে বিশর্ণাজোহসমর্থকঃ | , 

_ক্ষত্যাতপবাধ্যাদিভিন্তপ্তোংতিতাপকৈ: ৪৬১৪ 

নিট করি পরে নি বির? সে পথ্যন্ত তুমি. অজ্ঞানান্ধ- 
কাঁরে সমাচ্ছন্ ছিলে, সেই পথ্যস্তই তোমার “আমি কর্তা, আমি, ভোক্তা” 
(এই প্রকার জান ছিব; এক্ষণে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়া প্রত জান 
সমুদদিত হইয়াছে এবং সেই কর্ৃত্বাদি-জ্ঞানও অস্তথিত হইক়্াছে, ন্তরাং বিবে- 

 চনা করিয়া দেখিলে অনায়াসেই নিজন্বরূপ উপলক্ধি করিতে পারিবে ॥ ৫৫॥ 

ক এই বিষয়ে শ্রতিতে একটি অপূরব্ব বৃত্তান্ত বর্িত হ?য়াছে, শ্রবণ, কর।__ 
একদা গান্ধারদেশীয় কোন বাক্তি মহারত্ভূষণে -বিভূষিত হইয়া অমবধান- 

ভাবে স্বীর গৃহ-প্রা্সণে নিদ্রা যাইতেছিল। অনঙ্কারলোভী চৌরগণ নিশা- 
কালে তথায় উপস্থিত হইব তাহাকে বন্ধন করত বেপান্তরে লইয়া গ্লেল এবং 

রাশি: ইক হস্ত, পদ ৪ নেত্ব বন্ধন করত কুশকণ্টক- 
রর সম রুশ শচক-দমাকীর্ব্যাপ্রািহি ইংস-্বাপদসন্কুল, নিবি ঢ তরি জ-বিরাজিত 

টন ব গানন মনমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহারা বথেনছ চলিয়া গেল. মরা রঃ 
| বরপাছি ছুট জনগণের ভয়ে ভীত হইয়া মৃত্িকাতে বিহটভ-হ্মাতে শাক 
চা গলা ) টক টাদিতে তাহার শরীর ক্ষত- বিক্ষত হই গেল। $. পরস্ধ জা 

 লহী্ণ ও সামরথাকীন হইল এবং খা, তা, পরধর বা, “য় 



(৯28 
 বন্ধমূকো। তথা দেশগ্রাঙাবেব, নিন ৃ 
| দূশে ককিম্রাক্লোশক্লৈকাং উস 1৬২ 
তথা রাগাপ্দিভি বিঃ শক্তভিদু$খদায়িভিঃ |. 
 চৌরৈর্দেহাভিমানা্ৈঃ দ্বানন্দধনহারিভিঃ প্ 
ধান প্রমনত স্বাজাননিত্রাববীরৃতঃ ৷ 

বন্ধন ব্ধনৈর্ভোগতক্চাজযা দিতি ৬৪। 
অন্ধয়ানন্দরূপক্কাং প্রগ্যাব্যাভীবধূর্তকৈঃ | 

_দূরনীতোহসি দেহেষু সংসারারপ্যভূমিযু ॥৬৫। 
সর্বছুঃংখনিদানেধু শরীরাদিক্রয়েযুচ |... 
নানাযোনিষু কর্ধান্ধবীসনানিশ্বিতান্থ চ ॥৬৬। 

 প্রবেশিতো বিশৃপ্টোৎসি বন্ধস্বানন্মদৃরিতঃ | 
. অনাদিকালমারভ্য ছুঃখ: চান্থভবন্ সদা /৬৭ 

মাতপতাপে পরিতপ্ত হইয়া উঠল। সেই নিবিড অরণ্যমধ্যে কাহাকেও দেখিতে 

পাঁইয়! রন্ধনমুক্তি ও দেশপ্রাস্তির অভিলাষে সকাতরে মুক্তকঠে রোদন 

করিতে লাগিল 1৫৬-৬২। ধনী ব্যক্তি যে প্রকার চৌরগণের হস্তে পতিত হইয়া! 

নানান্ষপ ছুর্নীতিভোঁগ করিয়াছিল, তঙ্্প তোমার শরীরেও অশেষ-দুঃখদায়ী 

শক্রগণ বাস করিতেছে। দেহাতিমানরূপ তস্কর আত্মানন্দূ ধন অপহরণ: 

তোমাকে ধনহীন করিবে এবং রাগাঁদিরপ অরিগণ বহুল কায়িক যন্ত্রণা 

করিবে ॥৬৩॥ তুমি ব্রন্থানন্দলীভে প্রমত্ত হইলেও উক্ত শক্রুবর্গ 

' অজ্জান-নিত্রীয় অভিভূত করিয়া ভোগতৃষ্ণারূপ রজ্দ্ারা দৃঢরূপে 

রবে ॥ ৬৪ ॥ বক্জপ তস্করগণ গান্ধারদেশবাদীকে দূরদেশে লইয়া গিয়া-. 
ছিল, তি দেহগত ূর্তগণও. তোমাকে অট্ঘত ব্রদ্ধান ন হইতে অনেক দূর- 

র্তী এই সংসারারগাভূমিতে আনিয়াছে ॥ ৬৫॥ স্থুলদেহ, নুম্্দেহ ও কারপ-. 

শরীর, এই পরীর র্বছঃখের আকর ও বাঁসনা-নিশ্মিত। কর্মান্ধ মানব 

এই ভ্রিবিধ শরীরে অন্থরোধে নানাশোনিভে। ত্রমণ করিয়া থাকে ॥ ৬৬1 

টুমি একবার এই শরীরে (শক্গণ কর্তৃক) প্রবিষ্ট হইতেছ, এক একবার : 

হিরগন্ত হইতেছ, তোরা জানদৃ আঁবন্ধ হইয়াছে, একবারও সেই ব্্ধা- 

নদের প্রশ্ি দৃষ্টি করিতে পার্িতৈছ না। এইরপে তুমি অনাদিকাল হইলে 

বি ঘকীগ ককের ৬৭॥. তুমি ক্রমশঃ জন, মৃত্যু জরা: দা এর,
 



| মারি রা টি 

 স্বরূপানন্দসংপ্রাপ্তৌ সত্যাপায়ো ন লন্ধবান্ 7৬৯| 
থা গান্ধারদেশীয়শ্চিরা ইদবাদয়ালুভি: |. ' 
কৈশ্চিৎ পাস্ছেঃ পরিজ ধৈরষদৃষ্্াদিবন্ধনঃ ৪৭০ 
সঃ সুস্থৈরপদিষ্শ্চ পণ্ডিভো নিশ্চিতাক্মকঃ । 
গ্রামাদ্গ্রামান্তরং গচ্ছেনেধাঁবী মার্গতৎপরং 7৭১) 
গত্বা গান্ধারদেশং স স্বগৃহং প্রীপ্য পূর্ব । 

বান্ধবৈঃ সংপরিদ্ক্তঃ সুখ্ধী ভূত্বা স্থিতোহভবৎ ॥৭২॥ 
ত্বমপ্যেবমনেকেষু ছংখদাদিষু জন্মস্ু 
্রাস্তো দৈবাচ্ছতে মার্গে জাতশ্রদ্ধঃ সুকর্্দকৃত ॥৭আ 
বর্ণাশ্রমাচারপরোধ্বাপ্তপুণ্যমহোদয়ঃ | 

০5 অ্রদ্বিদ্গুরুসত্তমঃ ॥৭91 
উট সরল স্পা টটাশাশী রা 

রারবদিরারাযাদি করিনা রর বিষগ্র ও শোকাভিভূত হইতেছ ॥ ৬৮ 
স্কুমি অবিদ্জনিত সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নানারূপ দুঃখভোগ ক্করিতেছ %/ 
কিন্ত যাহাতে সেই দুঃখনিবৃত্তির কারণ পরব্রদ্ধানন্দ লাভ হইতে পারে, 

 তাহার,কোন উপাঁয়ই চিন্তা করিতেছ না ॥৬৯॥ যেমন গান্ধারদেশবাসী ব্যাক্তি 
ছল ক্েশভোগ করিকা! বহুকালাতীতে কোন দয়ালু পথিকের সাক্ষাৎ পাইয়া 
ছিল এবং তখন সেই পথিক তাহার চক্ষপ্রভৃতির বন্ধন উন্মুক্ত করিয়া! দেওয়ার 

টু , লে সুস্থ হইয়াছিল ৭* ॥ অতঃপর সেই পথিক গান্ধারদেশীয় ব্যক্তিকে সুস্থ 

” দেখিয়া পতপ্রদর্শন করিয়া দিল । ততৎকাঁজে সেই মেধাবী স্দেশগমনোপযোগী 
পথন্জাঁত হইয়! সেই পদ্থাবলম্বনে ক্রমশঃ গ্রাম হইতে প্রামাত্তরে উপস্থিত 

_ হইতে লাগিল ৭১1 এই প্রকারে সে গান্ধারদেশে গমন করিয়া কী গৃহে 
উপস্থিত হর পূব, বাবগণের সহিত সংমিলিত হইয়া: সুখে অবস্থিতি 
করিতে লাগিল ৭২॥ তৃষিও গান্ধারদেশীয়ের স্তার বহু বহু জন্মে অনন্ত 
যোনিতে বিণ কর বস দুখকোগ করিছাছ ৪ অবুষাঁ' তোমার জর 

ক খা হইল ৭০৭% মি তি ছি 

০৮ পপি পাশা 



রসালো বিবেক হী 1. ২ রি 

্াপ্তোঅন্োপদেশে স্ত-বৈরাগ্যাভ্যাসতঃ ১ পরম্ ৪9৭ 

পপ্ডিতভজ মেধাবী যু বস্ত বিচারয়ন্। 

নিদিধ্যাসনস্পন্ন: প্রাপ্তে। হি ত্বং পরং পদম্ ৭৬ 

অতো! ব্রন্ধাত্ববিজ্ঞানং উপদি্ং বথাবিধি | 

ময়াচার্যেণ, তে" ধীর সম্যক্ তন্ত্র প্রযস্ববান্
 ৭৭ 

ভূত্বা বিমুক্রবন্ধন্বং চ্ছিন্নদৈতাআ্বসংশয়ঃ | 
নির্ঘন্ছে নিম্প্হে। ভূতা বিচরন্থ যথাম্ুখম্ ॥৭৮। 

বস্তা নিশ্রপঞ্চোৎসি নিত্যমুক্তঃ স্বভাবতঃ। 
ন তে বন্ধবিমোক্ষো স্তঃ কল্পিতৌ। তৌ যতস্তয়ি ॥৭৯॥ 
ন নিরোধো ন চোত্পত্তির্ন বন্ধে! ন চ সাঁধকঃ। 

ন মৃমুক্র্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষ! পরমার্থত1 ॥ ৮০ ॥ 

শ্রুতিসিন্ধাস্তসারোহয়ং তথৈব ত্বং ম্বয়া৷ ধিয়। | 
সংবিচাধ্য নিদিধ্যাস্ত নিজানন্দাজ্বকং পরম্ ॥৮১॥ 

প্রা 

বিবেকাদিষুক্ত হইয়া বৈরাগ্যাভ্যাসে তৎপর হও এবং যথ|বিধি সংন্যাস করিয়া। 
ব্রন্মোপদেশ প্রাপ্ত হও ॥ ৭৫॥ তুমি অতি স্ুপপ্ডিত ও মেধাবী; অধুনা 

যুক্তি হবার বস্তবিচারপুর্ব্বক € সংসারের সদসঘস্ত নিরূপণ করিয়া ) নিদিধ্যাসন 
করত পর্মপন প্রাপ্ত হও ॥ ৭৬॥ তুমি আমার সুবুদ্ধি শি, আমি তোমার 

ত্রহ্ষোপদেশক আচার্য্য, সুতরাং তুমি এক্ষণে আমার নিকট যথাবিধি'ব্রহ্মাজ্- 
বিজ্ঞানবিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিয়া পরক্রহ্ষতত্ব লাভে ত্ুবান্ হও ॥ ৭৭ ॥ 
হে ধীর ! আমার নিকট উপদিষ্ট হইয়া সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হও এবং 
ঘ্বৈতাত্মসংশয় ছেদন করিয়া স্ুখ-ছুঃখ-রাগ-ঘেগাদি ছন্দ পরিত্যাপপূর্ববক সাংসা- 

রিক স্পৃহা পরিত্যাগ করত যথাস্থখে বিচরণ করিতে থাক ॥ ৭৮॥ বন্ততঃ 

তুমি নিশ্রপঞ্চ ( ঘটপটাদির ন্তার আকার-বিহীন ), তুমি গ্বতীবতই নিত্যমুক্ক- 
্বপনপ, সুতরাং তোমার বন্ধ বা মোক্ষ কিছুই নাই। তোমার বন্ধ-মোক্ষ 
করনামাত্র ; কারণ, মিথা কল্পনা ঘবারাই “আমি বদ্ধ ও মুক্ত” এই প্রকীর 
ব্যবহার হইয় থাকে ॥ ৭৯ ॥ শ্রুতি-প্রমাণে জ্ঞাত হওয়! যায় যে, তোমার 
কোনক্বপ বন্ধন নাই, উৎপত্তি নাই, সুতরাং বন্ধ বা কোন কার্যের সাধক 

নহ।: তুমি মুমুস্থ বা মুক্ত নহ; ইহাই পরমার্থত1॥ ৮* ॥ ইহাই শ্রুতির 



চু 7) ১... 

এ 

3 7০ ভিডি, 
1 1, 

বাং বচনং পথ্যং দশনিং সেবন বৃলাম্ ॥্জ 

গুরুত্ রং ং সাক্ষাৎ সেব্যো বন্দো। মি 4. 

বাবারে বন্দে বেদাস্তো গুরুরাশবরঃ। ৃ 

মনসা কর্শণা বাঁচা শ্রতিরেবৈষ নিশ্চয়ঃ 8৮৫8 
ভাবাদ্বৈতং সা কৃর্ধযাৎ ক্রিয়্াদৈতং ন কহিচিৎ।, 

অহ্বৈতং জিযু লোঁকেষু নাদৈতং গুরুণা সহ সঙ: 
ইত্যেবং বোধিতে। ব্রন্াম্বতবোধাত্মনা দ্বিজ:ঃ 
গুরুণা ভাষ্যকারেণ মও্নাখ্যকবিদ্মহান্ ৮৭ 

7. ইতি মচ্রাচাধ্যকতত্তত্োপদেশঃ | 

সা সিদ্ধান্ত যে, তুমি বীর বুদ্ধি দারা রিচার করিয়া, নিনিধ্যাসনপূর্ক অথি 
ূ (চ্ছি অক্ষর হইতে অদ্বৈত নিজাননদন্বরূপ পরর্রন্মের' সাক্ষাৎকার লাত করত 
 জীবন্থুক্ত হও এবং বিশ্রাস্ত হইয়া! শাত্তিস্থথ উপভোগ কর ॥ ৮১-৮২ ॥ সর্বদা 

াস্ত-শান্ত্ের বিচার এরং ক্রীগুরুদেবকে বন্দনা করিবে । গুরুদেরের বাকাই 
নবমান্্রের খথা এবং গুরুর দর্শন ও সেবনই একাস্ত কর্তব্য ॥. ৮৩ ॥ নং 

গুরুদেব সাক্ষাৎ ব্র্ষত্বপ ; মোক্ষকামী ব্যক্তি ভ্রীগুরুর সেবা! 9 বন্দনা 
| করিবে কত ও বিবেকসম্পর ব্যক্তি কদাচ ইহার অথ করিবে না 
| শ্রতিতে ধলিয়াছেন যে, মঙগস্ত যাবৎ জীবিত থাকিবে, তাবৎ ৰাক্য, মন ও কর্ম 
এনন্থারা বেদাস্ত, গুরু ও. ঈশ্বর, এই তিনের বন্দনা কক্িবে ॥ ৮৫. রক 
শরঘৈতরপে ঈশ্বরের ভাবনা করিবে, কদাচ, সদসংত্রিক়াকে অদ্বৈতজ্ঞা 

ও রি নযা। ভিন লোকেই, জান করিবে, কিন্তু গুরু সহিত 

কা পরবোধিত হইলেন, ॥ ৮৭ ॥ 2 টাটা 
 তক্বোগদেশ সমাধি, । 
সু টি টি লিউ নি 



অচেদেবং দেবো ন রা মি রি, 
অতন্তামারাধ্যাং হরিহ্রবিরিঞযার্দিভিরপি, 

 অপন্তং স্তোতুং বা কথমকৃতপুপাঃ প্রভবতি ॥ ১৭ 
| ও নষঃ শিবা । না! পিত্রো: পদান্তোজং ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে মহ!) 

আনন্দলহরীস্তোঅন্তাচ্যুতানন্দশশ্বপা ॥ কদাচিত্তগরতা শঙ্করাচার্যোণ শ্করমূ্ত 
নাপি বিবিধশাস্ শীল তয়া 'দর্বং বৈ পরং ব্রন্ষেতি' মতমাশ্রিত্য হরেরন্ব- 
দেবং নজান ইঠানুশাসতা প্রত্যক্ষীভূতরা শক্যযান্গৃহীতেন ত্তা এব প্রাধান্ধ- 
মন্গভবতা স্তোত্রারব্ধমূ ॥ শিখ ইতি । শিবো! স্বরূপ; বদি ইচ্ছাজানক্রিয়া- 

দ্বিশক্ত্যা ঘুক্তে! ভবতি, তদ। প্রভবিতুম্ অবিকর্তুং শক্ত: নচেদেবং .মপন্থিতুং 

চলিতুমপি ন সমর্থঃ। অতো হেতোস্থাং প্রশস্বং স্তোতুং বা অকৃতগুখ্যো জনঃ 

কথং প্রতবতি ? প্রাকতনপুন্যং বিনা স্ততিনত্যাদিকং ন সম্পপ্তত ইত্যরথ; স্বাং 
কিম্ৃতাম্? হরিহরবিরিঞ্যাদিভিঃ সেব্যাম্। বস্ততত্ত স্্যাদীনাং শক্তি: কায়- 
ণম্। তদুক্ং গীতারাম্,_“ মজোহপি সন্ব্যয়াত্মা দেবানামীস্বরোৎপি সন্। 

প্রককতিং শ্বামধিষ্ায় সম্ভবাম্যা স্বমায়রা॥” শীরদায়াষপি,--“সচ্চিদানন্মবিস্তবাৎ 
মকলাঁৎ পরমেখরাৎ। আলীক্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্বিসসমৃত্তবঃ॥* তত্র সকলা- 

দিতি কলাঘুক্তশক্তিমত ইত্যর্থঃ। বামকেস্বরতন্ত্রেংপি,_/“পরোহপ্ি শক্তি 
_ রহিতঃ শক্তঃ কর্ত,ং ন কিঞ্চন। শক্তন্ত পরমেশানি শক্যা ধুকে ভবেদ্যদি ।” | 

স্বিভিঃ॥” ্যাখ্যানক শিবশৰ ইকারেণ যুকুশ্চেং ঈশ্বরবাচং 21... পরস্থল:। তত্র দৃং থা,_“মঃকারেগ বহরধীতি হংকষারেশ বিশেৎ পুনঃ । ঠ 

অনমতমপুন্ধরততি । শিবো হঙ্কারঃ যদি শক্যা সঃকারেণ যুক্তো! উবতি তদ! 
প্লভবিতুং সমস্ত চস্ত্রাশামানির্ভবিতুং শত; | হংসমন্তঃ সোহহষ্কচ। গোরক্ষদংহিতা- 
যাম»-:অকারো হুরিরিত্যাহরুকারে! হর উচ্যতে । মকারে। ব্রস্ষপঃ সংজা, 

জাতে প্রণবস্ত তৈ:।” অথবা কাদিক্ষকারপর্য্যন্তবর্সসমৃহঃ |. শক্তিঃ  ফোড়শ- 
বর: তয় যুকো যদি ভবতি তদ! বেদাদিকং পমীকর্ডং শো ভবতি; ঠ নচেৎ. 
স্পন্দিত ং (উচ্চারণবিষক্াঁভবিতুমপি ন কুশলঃ। তদুক্তং শারদারাম৮প্বিনা বিনা 

বরৈস্ত নান্তেষাং দা তাং ব্যক্তিরঞ্জসা। শিবশতিমরস্ত্থার্ণা প্রোক্তা যনী- | 

বাচকয, অন্তথ! শব ইতি. 



লো ই মীন বাতি রা 
বেদমঙৈরায়াধ্যাম্। প্রপবস্ত হরিহরবিরিফিবাচকৈঃ ৬৯৮ এ 
বাচকৈ:। তথা চ-পঅকারে। হযিরিত্যাহ্রকারো-হর উচাতে। মকারো 
বণ সং জাতে প্রণব তো” ১। ক. 

, হেমাঁতঃ! শিব যদি শকতুক্ত হযে, ভাহা হইলেই জনি প্রভাবশালী 
ইরা দির পতি সমুদয় কার্ধ্য সম্পন্ন.করিতে সক্ষম হয়েন; 
'অন্তথ! তিনি স্বয়ং স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হয়েন না । এই হেতু, জগতের সি, 

স্থিতি ও সংহারামি করিবার নি রদ্ধা, বিষ, মহেস্বর এবং অন্তান্ত দেবতা 
প্রভৃতি সকলেই তোমার করিয়া থাকেন; ঈদৃশ অবস্থায় মাদৃশ 

সু বাকি বিপে তোমাকে প্রপ্নাম করিতে অথবা! তোমার স্তব 

ফ্রিতে অমর্থ হইবে? ১৪ 

[সিজ্জনাটিিিল্রাদা তল নী 
কীলন বারা “সযন্তই পরমত্রক্ষ* এইরূপ মতের বশবর্তী হইয়া একমাত্র ব্রহ্ম 
স্বরূপ শিবের আরাধন! করিতেন; শক্তি মানিতেন না । পরে প্রত্যক্ষরূপে 

পটার শক্তিলাভ-প্রত্যাশায় শক্তিকে গ্রসন্গ করিবার 
নিমিগ্ড এই আনন্দলহ্রী স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। 

 শিবশন্বে ককারাদি ব্যঞ্জনবর্ণ। শক্তিশবে অকারাদি স্বরবর্ণ। শিব যদি 

 শ্তিযুক্ত হস্কেন, অর্থাৎ ব্যঙ্জনবর্ণ যদি স্বরবর্ণের সাহত মিলিত হর, তাহা! 
হইবোই বেছ প্রভৃতি ব্যক্ত করিতে পারে ; অন্যথা (স্বরবর্ণ-ুক্ত না হইলে) 
ব্যঙনবর্ ম্পন্মিত : অর্থাৎ উচ্চারিতই হয় না। অথবা শিবশবে ইকার যুক্ত না 
খাঁকিলে শর হয়; শবে ইকার যুক্ত থাকিলে ঈশ্বরবাঁচক হইয়া থাকে । কিংবা 
শিবশব্ষে “হত শক্তি শবে “স:'। শিব শত্তিযুক্ত হইলে অর্থাৎ “হং সঃ” এই 
বর্ণ একত্র মিলিত হইলে তন্ত্র প্রধান মন্ত্র হইয় থাকে । জীব নিশ্বাস- 

শী দারা সর্বদা এই মর অপ করিতেছে। নিশ্বাস আকর্ষণে হং, নিশ্বাস 
পরিত্যাগ সঃ উদ্ভারিত হয় । : ইহার নাম অজপা মন্ত্। অথবা হে মাত; ! 

তুমি পতি বেদবাক্য হারা আরাখা। প্রণব হরি-হর-বিরিফি-বাচক 
অর্থাৎ কার উকার মকার-হাচক। প্রণবে যেরূপ ন্ধা, বিষ, যহেশ্বর) এই 
'তিন দেবতী। অধিঠিত আছেন, সেইক্ষপ এ তিন দেবতীতেও ইচ্ছাশজি, 
কিযাশকতি ও জারিশকি, ই শ্ির অহ যাছেন। অর্থাৎ 



অধিষঠানপূর্বক পালনে প্রবৃত্ত হইতেছেন ; ইচ্ছাশক্তি মহেস্বরে অধিষঠান 

করিয়া সংহার করিতেছেন) ১ ক সি | 

' তনীয়াংসং পাংশুং তৰ চরণপন্কেকহ
ভবৎ, | 

বিরিষ্চিঃ সঞ্চিন্ বিরচয়তি লোকানবিকলম্। 

 বহত্যেনং শৌরিঃ কথমপি সহলেণ শিরসাং, 

ৃ হরঃ সংস্ষুভ্যৈনং ভজতি ভসিতোদ্ধননবিধি
ষ্ ২. 

দেব্যাশ্চরণরেখুনাং মহিষানমাহ তনীয়াংসমিতি। হে মাতন্তব পাদপন্মতবং 

অল্পতরং পাংশুং ধূলিং বরন্ধ রাশিকুর্বন
্ স্বচ্ছন্দ লোকান্ স্্রতি। তব মহি্ 

তনীয়সোহপি বছুলীকরণসামর্থ্যমিতি ভাঁবঃ। এনং চরপরেপুং জগব্েন সম্পন্ন" 

মপরিমেরপরাক্রমোহপি নারায়ণ: ' অনস্তরূপেপ ক্টহ্্যা সহম্রেণ শিরসাং 

বহতি। তনীয়সোঁৎপি এবন্তং গরীয়ন্্বমিতি ভাবঃ। হর এনং অনস্তকালে 

স্বতেজসা দগ্ধং সংক্ৃা চুরণাকৃত্য বিভৃতিভ্রক্ষণবিধিং ভন্মলেপনবিধিং ভজতি । 

তদাত্বকত্বাৎ আত্মনি পুনন্তনীযত্বমিতি ভাবঃ। তব পাঁদরেপব* ৃষ্টিস্থিতি- 

প্রলয়্ানীং হেত ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ৷ অত্র
 ভূতশুদ্ধিবিজান্যদ্ধরত্তি। তনীরাংসং॥ 

.শব্বাৎ যংকাঁরঃ | চরণশবাদ্রেফঃ। পাংশুশবাৎ বিন্দুঃ। অবিকলং শব্দাৎ লঙ্কার£। 

ভবংশবাৎ ৰঙ্কারঃ। এতেন বং রং বং লং ইতি ভৃতশুদ্ধিবীজচতুষ্টমম্
 ॥ ২ । 

জননি! ভগবান্ পিতামহ ব্রদ্ধা তোমার পাদপদ্স্থিত অল্পমাত্র ধুলি 

সংগ্রহ করিয়া তন্ারা এই জগৎপ্রপঞ্চ নির্মাণ করিয়াছেন । পরে অমিত- 

বলশালী বিষু অনন্তরূপে সহস্র মস্তক দ্বারা তদীয় পাঁদপন্মু-পরাগ বিনির্মিত 

সেই জ্রগৎ ধারণ করিতেছেন । প্রলযনকালে ভগবান্ ভূতভাঁবন ভবানীপতি হর 

স্বীয় তেজোদ্বারা এই জগৎ দগ্ধ, ভক্মাবশিক্ট ও বিচুর্ণিত করিয়া নিজ অঙ্গ 

সেই বিভ্ৃতি লেপন করিয়া থাকেন ॥
 ২॥ 2 এ 

তাঁংপর্তা ইহার তাৎপর্য এই ফেনভগবতীর স্ত্মাতর চরণরেণুই স্ষিস্থিতি 

ও প্রলয়ের কাঁরণ। এই শ্লোক দ্বারা টাকীকাঁর ভূতশুদ্ির বীজচতুষটয উদ্ধত 

করিতেছেন । তনীয়াসং শব্দে বং, চরণশব্দে রং,পাংশুশব্দে বিন্দু,অবিকলং শবে 

'লং, ভবং শব্ষে বং। ইহা! দ্বারা বং রং বং রাং এই বীজ
চতুষ্টয় উদ্ধত হইল ॥২। | 

সখ অবিস্তানীমন্তস্তিমির্মিহিরোন্দীপনকরী, নু 

| *জড়ানাং চৈতততন্তবকমকরন্দক্ষতিশিরা ॥:.
 

. রিদ্রাণাং চিন্তামনিগুণনিকা! জনমজলধো, 

1 নিমগীনাং দা মুররিপুবরাহন্ত ভবতী ॥ ৩? 



: অজ্যেহকপীমাহ সবি খিতি। অজানা. বদত্তত্তিমির | অহ্কাররপত 'বিগ্রকাশকরী গবতী । ভগবতা। অহৃকর্পা ৫ চে ুর্ধো : হি প্রসক্ষচেত! ভবতীত্য্থঃ। মিবিরীপনকরীতি চিৎ বাস তত্র হাঁদ- 2 শাদিত্যস্থানরপা নগরী তবমিত্য্ঘ;। 1 সত ঁ। ব্যার্ত বিূঢানাং নানা. 
জাতীরজানরূপং বধ পুপগচ্ছং তত্র মকরনঙ শিরা । অন্ত প্রবোধবাশাং 
সম্পাদকিত্রী ত্বং জড়ানামপি _বিশিটজানদাত্রী- ত্বং ইতার্ঘঃ। দরিজ্রাপাং “চিস্তামণিঃ অভীইফলনো যশিবিশেবঃ | তন্ত গুধনিকা গুন্বপা বং দরিদ্রাণাং 
বন্ধে দানশক্তিরূপা বং য়া, দারিদ্রযভঞ্জনং ভবতি সা! ত্বমিতার্ক। তথা সংগারসমূর্রষগরানাং ৃ বিবন্ধারকণ্ত বরাহরপ্ বিভুন্ত দপ| ভবতী। _বিষয়- ব্যাপারিশামপি মোক্ষনাত্রীতার্থ:। অত্র প্রকাশক-বোধক-দারিত্রাবিদারণ. | সংদারতারণ-বজাস্থান্ধরস্তি। চৈতন্তশবাদৈকাঁরঃ। জড়ানাং শব্বাদিনুঃ। মিহির-- শব্বাৎ হকার্রেফৌ। নগরীশব্দাদীকার:। অবিস্তানাং শব্গাদ্িদুঃ। এতেন এ ্বীং ইতি বীজয়ং প্রকাঁশকং বৌোধকঞ্চ। বরাহশদাং বকাররেক্ষৌ। জলধো 

ৰ শব্াদৌকারঃ 1 নিমগ্নানাং শন্বাৎ বিন্দুঃ। অবিস্ানাং শা বার: | তিমির- 
.. কট |. ভবতীশবাদীকার: দংঘ্রাশরাদিন্ুঃ | . এতন তরীং ব্রীং ইতি _ বীজময়ং। দারিদ্রাদারণং সংসারতারণঞ্চ ॥.৩॥ ও 

মাঃ | অজ্জানতমসা হ্ছন্ন বাক্কিদিপের অন্তঃকরনস্থ মহ্কারস্ধপ গা অন্ধ- (কার দূর করিবার নিমিত ভুমি সেই স্কুলে আানরূপ দিবাকর উদ্দিত 
ূ করিয়া দিতেছ | অর্থাং তোমার অহৃকপ্প। দ্বারা নর্ব9- প্রসন্নচেতা হইয়া থাকে। যাহারা জড় অর্ধ কর্কবাক ভুবা-বিমূদ, তাহাদিগের নানা" জাতীয় জঞানরুপ যে পুম্পুচ্ছ তৃমি.তাহার মকরন-কষরণের শিরাস্বরূপ অর্থাৎ তুমি জড় ব্যক্কিদিগকেও বিশিষ্ট জান প্ররান করির! থাক। তুমি ভ্ররিদ্ব জনগণের অভী্-ফলপ্রদ চিন্তামণির গুণশ্থ্রপ। অর্থাৎ তুনিই দরিদ্রদিগের . সন্ধে দানপজিন্ধপা এবং সংসারদাগুর-নিনপ্র মানবপনৈর উদ্ধারের নিমিত্ত বরাছরপ 'বি্কুর দং ্  গ্বরূপা, অর্থাৎ যাহারা বিষযব্যা্ারে নিমপ্ল, হা 
তার কেও মুত দা করিরা থাক ॥ ৩৪ রি ০ $:2. - 7... 

রি তৎপর ৪এই শক দারা টীকাকার প্রকাীক, বোধক, দারিজ্রান্শক-.. 
রতাঁরক, এই বীজচতুটয় উদ্ধত করিতেছেন । চৈতন্য শব্ষে বকা জড়ানাং শবে বিনু, মিহির শন্দে হকার ও রেফ, নগরী শবে ঈকার, অকি-. চ্চানাংশনদে বিনু। ইহা ঘারা। &ঁ হ্ীং এই প্রকাশক: বোধক, বীজ, 



উদ্ধত হইল হই বকা ও টক গনী ছে কায নানা রর 
বে বিষ, অবি্ানাং শবে বকা, তিমির শবে রেফ, ভবতী শবে ঈকীর, 

দস শত দু ইহা হারা বৌ তরী এই বীর উদ্ধৃত হী উত বন | 
ারিবানাণক ও সংসারতারক 1:91 রঃ 

৬ পারিভারিভাবরনে দৈবতগণ- 
স্মেকা টনবাসি প্রকটিউবরাভীতাভিনয়া । , 

: ভয়াৎ ভ্রাতুং দাতুং ফলমপি চ বা্াীসমধিকং, 
 শরণ্যে লোকানাং তব হি চরপাবের নিপুণৌ ৪1 

ভগ্বত্যা অন্ঠদের তাভ্যোৎসাধারণামাহ ত্বদন্ত ইত্যানি। হে লোকানাং 

শরণ্যে! লোকানাঁং রক্ষিত! তথাঁচত_শরণং গৃহরক্ষিতোরিত্যমরঃ 

ত্বদন্তো দৈবতগণঃ দৈবতসমূহঃ পাঁণিভ্যামেব অভিনয়ং কৃত্বা বরাডাযমুদ্তং ধা 
বরঞ্চ অভয়ঞ্চ দদাতি | একা তং তথা ন করোধি। কিনতুতা? প্রকটিতবরা- 

ভীত্যভিনয়া প্রকটিত' স্কুটং বরা ভীতিসৃদ্রারহিতং বরাভীতযভিনয়ং বরাভীতি- 
' দানং যন্তাঃ। হি যস্মাৎ ভয়াং ভ্রাতুং ঝাঞ্াসমধিকঞ্চ ইষ্টতোহপ্যধিকং ফলঞ্চ 
দাতুং তব চরণ এব নিপুণৌ | অন্যেযাং হস্তরতাং বত্ুদাধ্যং, জরীমত্যা অযত্বেন 
চরণাভ্যামেব সম্পাগ্ত ইতি ধ্বনি: । অত্র বালা মন্তরপুদ্ধরস্তি। দৈবতশবাদৈ- 
কারঃ। পাণিভ্যাং শব্াছিনুঃ | এতেন এ । লোঁকানাং শবাৎ ককারলকারে”- 

কারাম্স্বারাঃ। এতেন ক্লী'। সমধিকশবাৎ সকারঃ| চরণপৌ শব্জাদৌকার: এ 

তবদন্তশব্যাদ্বিসর্গ+--এতেন সৌঃ ॥ ৪ ॥ | এ 

, আননি! তুমিই সমুদার লোকের রক্ষাকর্তী। অন্তান্ত দেবতারা হস্ত দ্বারা 
বর ও অভন্ব-মদ্রা ধারণ করত বর ও অভয় প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্ত 
তুমি তাহা কর লা অর্থাৎ একমাত্র তুমিই হস্ত দ্বারা বর 'ও. অভরর-মূ্া 
ধারণ 'না করিয়া কার্ধ্য ্ বীরাই বর ও অভয়. প্রদান করিয়া থাক, ৃ তরাৎ ভয় 
হইতে রক্ষা-বিষয়ে এবং বাঁাতিরিজত ফলদান-বিষর্ে তোমার ৪ চরণ | ছি | 
দার গত্যন্তর,নাই॥ ৪ ॥ 

তাৎপর্য এ স্থলে টাকাকাঁর বালামন্তর উদ্ধৃত কিরে ১ শবে. বড 

এর, পাণিত্যাং নে বিন ইহা হারা খর এইবীন্ উদ্ধত হইল। লোকানা* : 
শবে ককার, লকার, ঈকার ও অনুস্থার | ইহা ছারা এই বীজ উদ্ধত. 
ভইল ( যমধিক শবে গকার, চরণৌ শবে ওফার, সত শবে বিদ্গ। হা রি 



৮ লেঃ এক রঃ রব রা লেঃ এ, বীর গে 
করির! যোডীবাগার য্উদ্ধত হইল ॥ ৪৪. . 

সি | "ইরিদবামারাধ্ ্ রপতনসৌভাগ্যদননীৎ, 

০৮ শুরা নারী তৃত্বা পুররিপুমপি ক্ষোভমনয়ৎ। ৰ 
_ স্মরোৎিপি ত্বাং নত্বা রতিনয়নলেহোন বগুষা, 

সুনীনামপ্যন্ত গ্রভবতি হি মোহায় মহতাস্॥ ৫। ৰ 

রব শ্রীমত্যাশ্চরণারাধনস্য কারণতামাহ, হরিকবামিত্যাদি | পুরা 
 হরিনরার়ণঃ প্রণতজনলৌভাগ্যজননীং গ্রণতানাৎ সৌভাগ্যকরীং ত্বামারাধ্য 
নারী ভৃত্বা যোহিনীবপমাস্থায় পুররিপুমপি যস্য যোগবলেন অরিপুরং দগ্ধং 
অর্থাৎ তং মহাযোগীন্দ্রপি ক্ষোভং অনয়ৎ অক্টরধ্যং প্রাপয়ৎ | সতু ভবদ্- 

গুণাজ্জাত ইতি তশ্মিন্ কদাচিদেতৎ কাধ্যং সম্ভাব্যতে । অপি তু ন্মরো ষঃ 
কার্শ,কৈঃ স্মরনীয়ভাং প্রাপ্তঃ দোংপি ত্বাং নত্বা রতিনয়নলেহ্োেন বগুধা স্তিষ্া- 

্ষীতিকরেশ দেহেন অর্থাৎ স্ত্রীবশ্তেন 'শরীরেণাপি মহতাং মুনীনাং মনন- 
শীলানাং পরাশরপ্রভৃতীনামপি অস্তর্শোহায় মনসোহন্থে্যার প্রভবতি |: 

যদ্বা হে প্রণ্তজনসৌভাগ্যজননি ! ঈমিতি চতুর্থবীজাত্বককাঁমকলারূপাঁং 
ধ্যাত্বা পুররিপুমপি ক্ষোভয়নয়ৎ। শ্রীমত্যাঃ পুজারাঃ প্রথমতঃ দ্বার- 

দেশে রতিকামদেবৌ পুজ্যাবিতি তাৎপধ্যার্থ:। সাধ্যসি্ধাসনবিদ্ভামপ্যু- 
দ্বরস্তি 1: হরিশবাৎ হকাররেফো, জননীং শব্দাৎ ঈকারান্গত্বারৌ। এতেন 

হ্রী। ন্মরঃ কামবীজম্। লেহেন-শববাৎ লেকারঃ | বশস্ষাৎ বকারঃ | 
ষুনীনাং শবাঘিন্দুং । এতেন হী' কীরেং? ৫? 

মাতঃ ! তুমি প্রণত-জনগণসম্বন্ধে সৌভাগসম্পত্প্রদাত্রী । বিষণ তোমার 
 আরাধনকরত পূর্বকালে নারীরূপ ধারণ করিয়া 'সংযষিপ্রধান ত্রিপুরারি. 
মহাদেবকেও বিক্ষোভিত'করিয়াছিলেন। তোমার চরণরেণুবলে মদন রূতির 
নয়নানন্দকর স্বীয় শরীর দ্বারা মহাত্মা মূনিদিগেরও অন্তঃকরণ মোহাঁভিভূত 

করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। ৫ ॥ 
এ. তাৎপর্ধ।__অথবা হে প্রণত-জন-সৌভাগ্যজননি ! নারারণ তোমাকে ঈং 
এই চতুর্থ বীজাত্মিকা কামকলারপা ধ্যান করিয়া স্বয়ং নারীর ধারণ পূর্বক 
 দেবনেৰ মহাদেবকেও বিদ্ধ করিয়াছিলেন । এই স্সোকেন্' তাৎপর্ধ্য এই 
যে, বত জি রাদেবীর পুজা বর পয ঘবারদেশে বু্তি ও কামদেবের 



যা. মালা. ২৮৫ 
পাত ৮ গাধাসিমাসন-বি্া উদ্ধৃত হইতেছে যথা. 
হত্ধি শবে হকার ও রেফ, ননী শন্ষে উকার ও অহনার | ইহা স্বারা হ্রীং এই 

বীজ উদ্ধ ত হইল। শ্মরশবে ক্রীং, লেম্কেন শবে লেকার,. বপুঃ শব্জে ৰকার, 
মুনীনাং শব্দে বিন্দু ইহা দ্বারা সং রং ব্বেং এই বীজত্রয় উদ্ধত হইল ॥ ৫ ॥ 

ধন; পৌম্পং মৌব্বী মধুকরময়ী পঞ্চ বিশ্রিখা, 
' বসন্তঃ সাঁমস্তে। মলয়মরুদায়োধনরথঃ। 

তথাপ্যেকঃ সর্ধং হিমগিরিস্তে কাষপি কূপা- 

_ষপাঙ্গাতে লব জগদিদমনঙ্গো বিজয়তে ॥ ৬ ॥ 

শ্ীমতা? অন্কম্পয়া অযোগ্যোইপি মহত কর্ম সাধয়তীত্যাহ ধন্থরিত্যাদি। 

হে হিমগিরিস্থতে ! তে অপাঙ্গাৎ নয়নকোণাৎ কামপি অনির্বচনীরাং রপাং 

লন্ধ/ অনঙজোহপি অঙ্গরহিতোহপি অনঙ্গত্বেংপি কশ্মযোগাতা স্ৃচিতা ।. 

একোহ২সহায়ো জগদ্িজয়তে চরাঁচরং, বশীকরোতি । জগদ্শীকরণে সামশ্রী- 

ষাড়গুণ্যং দর্শক্িতুমাহ । __পুষ্পরচিতং ধৃনুঃ অতি কোমলং, গুণঃ ভ্রমরমমূহূঃ 
চঞ্চল£, পঞ্চ বাঁণা নাধিকাঃ, বসত্ত-খতৃঃ সারথি:, স অন্য়িতঃ, মলম্ববাসুযুদ্ধিরথঃ 

স মন্দগামী। এতেন সর্ব এব যুদ্ধাষোগ্যাঃ। অত্র কদপর্বীজমপ্যুদ্ধরস্তি। 
কামপি-শবাঁৎ ককারঃ। মলয়শব্দাৎ লকারঃ | মৌন্বাশবাদীকারঃ । পৌম্পং- 
শব্দাছিন্দুঃ | এতেন ক্লী' ॥ ) 

হে হিমপিরিস্থতে ! মদন স্বয়ং অনঙ্গ, অর্থাৎ অঙ্গহীন। তাহার ধনু পুশ্পময়, 

মৌব্বা (ধন্থকের গুণ ) মধুকরমী, পৃষ্পময় পীচটিমাত্র বাণ, বসন্ত-গ্তু সারথি 
এবং মন্দগামী মলয়পবন ষুদ্ধরথ ; মদন এতাদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়াও তোমার 
অনির্বচনীয় কৃপী-কটাক্ষ লাভ করিয়া হার যায জগৎ ১ 
বশীভূত করিতেছেন । ৬৪" 

তাৎপর্য্য ।-এ স্থলে টাকাকার কামবীজ উদ্ধার করিতেছেন | 

কামপি শব্দে ককার, মলয় শবে লকার, 'মৌ্বাঁ শব্দে ঈকার, পৌল্প শবে 
বিন্দু ইহা দ্বারা ব্লীং এই বীজ উদ্ধত হইল ॥ ৬॥ 

 কণৎকা্ধীদামা করিকলভকুস্তস্তনভরা, 
 পরিক্ষীণা যধ্যে ঈারিপতশরচ্জ্রবদনা। 

 হহর্বাণান্ পাশং শৃশিমপি দধানা করতটৈঃ, 
- “ 5» পুরস্তাদান্তাং নঃ পুরমতিতুরাহোপ্ুরুধিক 18 ৬1. 



শন্ায়মানং বাকীনান ফন্তাঃ ।: গুন কিক রী রশবিকন্ত 
কুস্ত ইব ভনয়োর্রো যস্থা করীৰ করভঃ করিকরভঃ ইতি বাংপর্জি ।'মধ্যে 
আ্ীপা। ূ র্শিরচনত্ ইব বদন তা: ॥ করতুলৈ: দুরধঝাপান্ পাঁং অন্ক্ণযপি 
রর ধাঃ না অজ শিনীবীজমুদ্ধ্তি বাণশবাত বকার: । করুতলশবাং ল লকাকঃ । 

সৎ ঝবাদুকারঃ। আন্তাং শবদাদিনদুঃ | এতেনু বং ॥ ৪ নি 

বাঘ কটিদেশে শবায়মান কাক্ীদাম শোভিত হইতেছে। ধাহার স্তন- 

| গল হুপ্তিশাবক-কুন্তের স্থায় খোভা বিস্তার করিতেছে, ধাহার মধ্যদেশ ক্ষীপ- 
তর, াহার বদনমশুল-শরৎকাঁলীন পূর্ণশশধরের নায় নিশ্মল,' খিনি করস্তল- 
রা পাশ ও অস্ভুশ ধারণ করিয়া আছেন, ঈমৃশ মৃত্তি ধারণপূরব্বক 

রা 'অহস্কারম্বরূপা হইয়া আমার দুধে রা 
| হা) +। 

 হাৎপধ্য লে ঈকাকার নীল উত করিতেছেন বথা-_বাণ 

সব্ষেবকার, করতল পৰে লকার, পুরমথন শব্দে উকার, আত্তাং, শব্দে 

ছি নাহ্ এ বে ইত হইল ৭। 

মুধামিন্ধোর্ঘ্যে স্ুরবিউপিবাটাপরিবৃতে, 
মণিত্বীপে নীপোপবনবতি চিস্তামণিগৃহে | 

শিবাকারে মঞ্চে পরমশিবপধ্যক্কনিলয়াং 
ৃ ভ্জস্তি স্বাং ধন্তাঃ কতিচন চিদাননলহরীম্। ৮ ॥ 

২ শ্রীমত্যাঃ নীঠমাহ সথধেতি। কতিচন ধন্তা জনাঃ পটিদাননলহরীং পরাং রঙ্গ-, 
ূ বহাল শ্রতিঃ।-_“নিত্যং বিজ্ঞানমাননং ব্রন্ষেতি ।”কুত্র? 
 শিবাকারে মঞ্চে। ত্বাং-কিনতুতাম্। পরমঙিবপর্যযস্কনিলয়াম্। তদুজং বামলে_ 
শা রি রুদরশ্চ ঈশরশ্চ সদাশিব: | এতে পঞ্চ মহীপ্রেতাঃ সিংহাঁসনপারি- 

| ছা ॥ এতে দেব্যাসনন্তাধঃ শিবা: পঞ্চ ব্যবস্থিতাঃ।” তত্র ক নি 



1 রি মকে ইত; রব । পরমনিপর্ধাকনিপাং দষানীং কামকণীকপা, 

ন্ . পীচস্থানমাহ।? নুবাশিদ্ধোর্দধ্য অন্তৃতার্বস্া পরদিন কুলাম্বতং 

মি বরকে কল্পবৃক্ষবাটিকার্তে মণিয়নব্বীপে কদম্বোপবনফুতে 

চিত্রিত মণ্ডপে | এতেনু. আধারাধৈয ক্রমেণ, যট্পীঠানস্তরং 

পর: [শিবপর্য, ক্কনিলরাং দেবীং ধ্যায়েং। অত্র কামেশখবরীবীক্কং প্রেতবীজক্কোন্- | 

রস্তি।  কতিচনশদাৎ ককারঃ । লহরীং ২শব্বাৎ লকার-ঈকারান্ম্বারাঃ। এতেন 

ব্লীং ইতি কমমেখরী। শিবপন্দেন হকাঁরঃ॥ সুধাপিন্ধো:-শব্দাং সকার- 

উকার-বিসর্গা । এতেন, হে.সীঃ ॥ ৮॥ 

মাতঃ1 তুমি স্থধাসিদ্কু-মধ্)স্থিত কল্পবৃক্ষবাটিকা-পরিবৃত মণিময় রর ও 

কদস্ববৃক্ষসমূহ-ন্ুশোঁভিত উপবনমধ্যে চিন্তামণিগৃহে পঞ্চশিবোপরি স্থাপিত 

পর্যাক্কের উপরি পরমশিবময় আসন করিয়া, * তাহাতে উপবৰষ্ট। রহিয়াছ । 

কোন কোন ধন্ত ব্যক্তি তোমাকে চিদানন্দলহরী-ন্বরূপা অর্থাৎ পরম্রদ্ষ: 

স্বরূপ জানিয়া তোমার এইরূপ মূর্তি ভনা,করেন 1৮1 

তাৎপর্ধ্য ।_-এ স্থলে নুধাসিন্ধু, কল্পবৃক্ষবাটিকা, ষণিমর-স্বীপ, 'নীপোঁপবন, | 

চিন্তামণিগৃহ ও শিবময় মঞ্চ, এই ফট পীঠের ধ্যান হইতেছে । অথবা এ স্থলে 

শ্রিবশবে হকার, তদাকার অর্থাৎ গজকুস্তাকৃতি প্রযুক্ত ওকার। ইহা দ্বারা 

০ াীপিপিল্প 

৯ টীকাকারের মতে এইরূপ ষথা--চারিটি শিবের উপরি পধ্যঙ্ক এবং পধ্যন্ক- 

স্থিতপরমশ্রিবের উপরি দেবী অবস্থিতা । বস্ততঃ ইহা! প্রমাণ-বিরুদ্ধ। টাকাকার । 

নিজেই যাষল হইতে বচন উদ্ধত করিয়াছেন যে «এতে দেব্যাসনন্তাধঃ শিবা: 

গ্ঞ ব্যবস্থিতাঃ |” অর্থাৎ ই পঞ্চ শিব দেবীর সিংহাঁসনের নীচে অবস্থিতি 

করিতেছেন । সুতরাং টাকাকারের ব্যাখ্যা সমীচীন নহে। দেবীর সিংহাসন 

পঙ্চকো ; এক এক কোণে এক এক শিব সিংহাসনের পাদম্বক্ধপ হুইয়! অব- 

নক্ষরিতেছেন। সিংহাসনের উপর আজাচক্রস্থিত পরমণিব শয়াঁন রহি- 

| ক [তছুপরি প্রধবের উপরিস্থিত নাদরূপা কিংব! নির্বাণ-কলারপা ভগবতী , 

ত্রপুরা দেবী অবস্থিতা। অপিচ ুত্রবদ্ধাওস্বদ্রপ 'দেহমধ্যে দৃষ্ট হইতেছে 

যে মৃলাধারপন়্ে ্ রন্ধা, স্বাধিান-গগ্গ বিষ, মশিপুরো, অনাহতচক্রে | 

নারাকণ এবং ববিশুদ্ধপন্পে সঙ্গাশির, এই পঞ্চ, শিট ও উপরি বীর, ্
 ক 

কমিত? $, রর ৃ থা 



দিবা শিবাকার অর্থাৎ হকারার্রপ মঞ্চে ফাযকলাঙরপা ৷ ঈীকাকার 
এ স্থলে কামেখ্বরীবীজ ও প্রেতবীজ উদ্ধীর করিতেছেন। কতিচন শব্ষে কার, 

 লহরীং শবে লকার, ঈকার-ও অনুস্বার । ইহা। দ্বারা ক্র এই কামেস্বরী-বীজ 
উদ্ধত হইল শিবশবে হকার স্ধাসিন্ধোঃ শবে সকার, উর বিন 
ই খারা হেসী বীর উর | 

মহীং মূলাধারে কমপি মণিপুরে হতবহং, 

স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে হৃদি মরুতমাকাশমুপরি । 
মনোহপি জমধ্যে সকলমপি ভিত্বা কুলপথং, 

সহশ্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরনি ॥ ৯ ॥ 

মহীমিত্যাদি। ছে দেবি! ত্বং সকলং কুলপথং ভিত্বা অর্থাৎ কুগুলিনী- 
রূপেণ সহনারে পল্পে রহসি নির্জনে অর্থাৎ অকুলস্থানে নাদেনৈকীতূয় পত্যা 

 বিন্ব্ূপেণ বিহরসি আনন্দাম্তমুৎপাদয়সীত্যর্থ:। অস্বতাপ্রাবনং পরক্সোকে 
স্পষ্টাকরিস্ততি। তত কিং কুলপথমিত্যাহ__মহ্বীং মূলাধার ইত্যাদি । মহীং 
পৃর্থীং, কং জলং,হুতবহং অগ্নিংমরুতং বাযুংউপরিশবস্ত সাপেক্ষত্বাৎ ৃদয়োপরি 

কণ্চ্ছদে আকাঁশং, ভ্রমধ্যে মনঃ, এতদেব সকলং কুলপথং ভিত্রেত্যন্বরঃ। তথা 

হি,__স্লং স্বাধিষ্ঠানসংজ্ঞং মণিপ্রমনাহতম্। বিশুদ্ধমাজ্ঞাচক্রঞ্চ গুদমেঢ ক্রমা- 
স্বিছুঃ & অন্তত্র” গুদে লিঙ্গে তথা নাভৌ বক্ষ:ঃকঠে ক্রবোরপি | .মহী বহ্ছি- 

 জ্জলং বাষুঃ খং মনশ্চ ক্রমাঁদ্দিশেৎ। এত কুলপথং বিদ্যাদ্কুলঞ্চ ততঃপরম্ । 

ৃ বটউক্রাণ্যেব ভূতুবিঃ স্বঃ মহঃ জনন্তপঃ সত্যং সংজ্ঞাঃ । তথাচ,ব্রদ্ষাণ্ডে প্লে 

 শুণাঃ সন্তি তে তি্স্তি কলেবরে। অত্র স্বাধিষ্ঠান-মণিপূরত্বোরব্যতিক্রমেণানর: 
বহাতৃতক্রমাহরোধাৎ। অত্র স্বাধিষ্ঠানানস্তরং মণিপূরমিতি । অত্র মেদিনী- 

“বীজমপুযদ্ধরত্তি । মহীং-শব্বাৎ  মকারানস্থারৌ” রানার 

-এতেন ত।৯৪ 

৫ হে দেখি ৃ নি াতালানরা ্ 



০ ২৬৮৯ 

দন, এই বট ভে কত পা 
সান, গমন করি পি 

মহিত একাতে বিহার কমিয়া খাক॥ ৯ 
* ্ 

: সািপর্ধ্য।__এই শরীরে মুলাধার তৃবের্ক, চা
ন ভুবলেণক, মণিপৃর 

স্বলে, % অনাহতচ মহর্লেক, বিশুদ্ধত্র জনলোক,আজ্ঞাচক্র তপোলোক ও. 

রি সত্যলোক বলিয়া কীর্তিতক্ইয়াছে। রন্ধাণ্ডে যে সমূদায় ঘটনা! ই? 

তেছে, এই দেহেও সেই সমূদায ঘটন! হইয়া থাকে। এ স্থ
লে টাকাকার 

মেদিনীবীজ উদ্ধার করিতেছেন 
।-_মহীং শবে মকার ও অনুস্বার, কুলপথ ৃ 

শবে উকার ও লকার। ইহাঁ'্দারা স্তর এই বীজ উদ্ধত হইল | 

..__,পিকশিশীশিপীশীপাশ্পীী ..০শ্্পোপা ীাশিপী? পপ পা সপ 

|... শশী
 

০০৮ পশাাশিশািতি রা 

*** পাঠিকবর্গের টা লি, স্থলে ষট চক্রের বিবি! 

তেছে।: জীবগণের দেহস্থ মেরুদণ্ডের বাঁমদিকে ইড়া ও দক্ষিণভাগে পিকলা 

এবং মেরুদণ্ডের মধ্ন্থলে নুবুযানামী নাড়ী বিশ্যমানা রহিয়
াছে । সুষুত্ধা! নাড়ী 

চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্রিস্বরূপা, সত্ব-রজন্তমোময়ী এবং বিকসিত স্তর -কুহথম-সদৃশী। 

এই মধ নাডীতেই ফট ক্র অবস্থিত। ইড়া নাড়ী ঈম শুরুবর্ণা চন্জন্বরূপা 

ও অমৃতমরী । পিঙ্গলা! নাড়ী রক্তবর্ণা, ূ র্ধযরূপা ও বিষম্রীবিণী | এই নুুয়া 

না মলাধা-পপ্ের মধ্য হইতে স
হদল-কমলে অবস্থিত অধোমুখ শি

বলিঙ্গ 

পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই সুযুয়ার মধ্যভাগে যে ছিদ্র আছে, তন্মধ্য দিয়
! বজ্জাখ্য! 

শী মে দেশ হইতে মনত রত বি হইয়াছে । ব্ানাড়ীর মধ্য-. 

ভাগে চিত্রিণী নারী আরও একটি নাড়ী বির
াজিতা আছে? এই নাড়ী লুতা- 

ত্র তার সুস্মা এবং কুলকুগুলিনীর সব
ার পরদী্া গুধুয়। নাড়ীতে যে ছয়টি 

ক্লুঘল অধ্ধিত আছে, চিত্র নাঁড়ী মধ্যগত ছিদ্রপথযোগে সেই পদ্মসমৃহকে 

ভেদ করত শৌভ! পাইতেছে। বিশুদ্ধজান ব্যতীত চিত্রিণী নাঁড়ীর বিষয় 

জী হওলার আত উপায় নাই। এই চিত্রিণী নাড়ীর মধ্যভাগে তর্বনাডী 

তি বা মন্তকোপরি- 

ৃ সমুস্তাসিতা 
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রে পদ্দের ্রহিস্বরূপ । যোগিগণ এ উজ্যাররেই যি -নাড়ীর বরণে ক কর্ড 

করেন রা | 

্  শুহ্থের উদ্ধে এবং লিঙ্গের জঅধোভাঁগে, অর্থাৎ গুহ্থ ও লিঙ্গ এই উর 

ঠিক মধ্যস্থলে আধারকমল সংস্থিত। স্মযুনন নাড়ীর মুখদেশেই এ পদ্ম মিলিত 

 ব্বহিয়াছে। এ পদ্ম কুলকুগুলিনী প্রভৃতির আধার, এই হেতুই উহাকে মৃলা- 

ধারপদ্ম কহে। এই পদ্ম শোঁণিতবর্ণ, চতুর্দলবিশিষ্ট এবং অধোমুখে বিকসিত। 
উক্ত দলচতুয়ে ক্রমান্বরে ব শ ষ স এই চারিটি বর্ণ বিস্যস্ত আছে; বচারিটি 
বর্ণ তপ্তস্বর্নবৎ সমুদ্ভাসিত। এই মূলাঁধারপন্ধমের মধাস্থলে পরম দীপ্তির্মান্ 

চতুষ্কোণ ধরাচক্র বিরাজিত রহিয়াছে, উহা! শূলাষ্টিক দ্বারা পরিবৃত, পীতবর্ণ 
এবং বিদ্যুতের ন্যায় কোমলাঙ্গ।' এই চক্রের মধ্যভাগে পূর্থীবীজ লং শোভা 
পাঁইতেছে। উপরিকথিত্ত পৃর্থীচক্রান্তর্গত ধরাঁবীজ চতুভূজ, নানারূপ ভূষণে 

_ বিভূষিত ও এরাবতারঢ । এ বীজের ক্রোডদেশে নবীনার্কসদূশ লোহিতবর্ণ 
শিশুরূপী স্থষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বিদ্যমান আছেন। এই পুর্থীচক্রের মধেত্ 

ডাকিনীনায়ী এক দেবী বিরাজিতা রহিয়াছেন । তিনি মনোরম বাহুটতু- 
য়ে অলঙ্কতা, রক্তবর্ণ-নেত্রবতী, যুগপৎ সমুদিত ছাদশার্কবং তেজংপুগ্র- 

শালিনী এবং শুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তির জ্ঞানদাত্রী। বজ্াখ্যা নাড়ীর মুখপ্রদেশে মূলা- 
ধার-কমলের কর্ণিকাভ্যন্তরে বিদ্যুদ্দাভ এন্ত্রপুরনামক একটি ত্রিকোপ-ষ্য 

বিরাজমান রহিয়াছে ; কন্দর্পনাঁম! বায়ু এ যন্ত্রের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করি- 

ছেছেন এবং এ যন্ত্রের মধ্যে জীবাত্বা অবস্থিত আছেন । তিনি সমূদ্ভাঁসিত 
এবং পুষ্পাপেক্ষাও লোহিতবর্ণ। লিঙ্গরূপী শু ত্রিকোপ-যস্ত্রের মধ্যে অধো? 

রা ব্দনে অবস্থিতি করিতেছেন । তিনি দ্রবীভূত স্বর্ণবৎ কোমল, নব-পল্পব-বর্ণ, 

শারদীয় পূর্ণশশধরবৎ সমূজ্জল কান্তিমান্, কাশীবাসরত, বিলাপী এবং নদীর 
_ "আবির্ভবহ বর্ত,লাকার। উক্ত স্বরসূলিঙ্গের উর্ধভাগে ম্বপালতন্তবৎ অতি সুমা 

. জগন্মোহিদী কুলকুণ্ডলিনী অধিিত! আঁছেন। তিনি নিজ বদন হানি ্ 

উদ-তাইি জং বীনকপলাহালা-সুমি। গু কব সাদ 
বোনে পর্ধিবোষটিতা হইয়া ্ ববতূ-লিজের মন্ভকোপরি শরান রহিয়াছেন। এই 
ভোজাথরী রুনিনী লাধারপনে বি্ানূ্জক কোমল কাব্যরপ প্রবন্ধ 
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স্বমাত্মানং কৃত্ব! স্বপিষি কুলকুণ্ডে কুহরিণি ॥ ১০ ॥, 

নার জেদাভোম রা মত পির কনের ্া সভত বা 
নিনাদ করিতেছেন' এবং ইনিই শ্বাসৌচ্ছ সবিবর্তন দ্বারা জীবগণের প্রাণরক্ষা 
করিয়! মূলাঁধারপন্মের গহ্বরমধ্যে অতীব দীপ্তিশালিনী হইয়া ব্রীজ করি- 

তেছেন। পূর্বোক্ত কুলকুগুলিনীর মধ্যে পরমজ্ঞানদাক্জিনী, অতিশ্থন্্া, নিত্যা- 
নন্দরূপিণী, তড়িত্বাশির ন্কায় দেদীপ্যমানা, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি অবস্থিতি 

করিতেছেন। তাহার সমুগ্তািত দীপ্তিতে ব্রহ্মাগ্ডাদি কটাহ সমুদ্ভাসিত 

হইতেছে। তিনিই নিতজানে? উদয়স্বরূপিণী পরমেশ্বরীরূপে জর়যৃক্তা 

হইতেছেন । 

,লিঙ্গের মূলদেশে অর্থাৎ স্তষুয়ার মধ্যে চিত্রিণীনায়ী ষে নাঁড়ী বিদ্যমানা 

স্নাছে, তাহাতে সিন্দুরের স্টায় রক্তবর্ণ, ষড়দলযুক্ত একটি পদ্ল সুশোভিত 

আছে। এ পদ্ম বিছ্যুতের শ্টায় সমুজ্্ল; এ ষড়দল বিন্দুযুক্ত বভমষরল 

এই ছয়টি বর্ণসমস্থিত। . ইহাঁকেই স্বাধি্ঠান-পন্ম বলে। এই স্বাধিষ্ঠান- 

কমলের মধ্যে অর্দচন্ত্রীকৃতি শুত্রবর্ণ বরুণচক্র এবং চক্রযধ্যে নির্মল শারদীয় 

চন্তরমাবৎ শুত্র, মকরবাহন বরুণবীজ “বং সংস্কিত আছে । এ বরুণবীজের 

ক্রোড়দেশে নীলবর্ণ,ঁ মনোহর শ্রীসম্পন্ন, পীতবাসা, নবযৌবনবিশিষ্ট, 
শ্রীবংদ ও কৌন্তভালক্কৃত, চতুতূজি, দেবদেব নারায়ণ বিরাজমান রহিয়াছেন, 
এবং এ বরুণচক্রে নীলেন্দীবর তুল্য কান্তিমতী, নানা অস্্ধারিণী, দিব্য বস্ত্র ও 

ভূষণে বিভূষিতাঁ, উন্নত্তচিভী রাঁকিণী-নায়ী শক্তি বিদ্যমান! আছেন । স্বাধিষ্ঠা- 

নাখ্য পদ্মের উর্ধভাগে নাভিমূলে দশদলযুক্ত মণিপূরসংজ্ক একটি পদ্প বিরাজ- 
মান রহিয়াছে । উহা! গাঁ মেঘবৎ নীলবর্ণ এবং এ পদ্মের দশদলে ক্রমান্বয়ে 
অন্স্বারযুক্ত ও নীলকমলবৎ দীপ্তিশালী ড ঢপণতথদধন পফ এই কয়ে" 

কটি বর্ণ বিদ্যমান আছে; এ পল্সে অগ্নির ত্রিকোণমণ্ডল আছে, উহ অরুণ- 
বর্ণ এবং প্রাতঃকালীন ভাস্করবৎ প্রভাবিশিষ্ট । এই ত্রিকোণের বাহ্ছে তিনটি 

দ্বার আছে। এই ব্রিকোণমণ্ডলে বহ্ধিবীজ “রং বিস্বমান রহিয়াছে; উক্ত 
বহ্ছিবীজকে মেবাধিনঢ, নবোদিত সুর্যযসন্পিভ ও চতুর্বাহযুক্ত ধ্যান করিবে । 

এ নী গু বিন লিন্দরবৎ অরুণবর্ণ, ভম্মবিষিপ্তাঙ্গ। সৃষ্টিসংহ্র্ভা, 



ফেবি! বৈ ষটচক্রতেজসা উপনক্ষিতা সতী অর্থাত্েনৈব 
গ্থ অিকোণে সর্বমঙ্গলদান্সিনী চতৃতৃ'্জ। লাকিনী শক্তি অধিষ্ঠিত রহিয়া- 

 ছেন। ইনি শ্যামা, পীতবস্্ধারিপী, বিবিধ বেশত্যায় বিুিত (থকে 
| বা) এবং সতত পরফুচিতা। 
.. মণিপূর-সংজ্ঞক নাভিপদ্ের উর্ধভাগে হতস্থলে বনু-পু্পবৎ সমু 
'জনাহতাখ্য স্বাদশদল পদ্ম বিদ্যমান আছে। এই পন্সের দ্বাদশ দলে ক-_ঠ 
এই াদশটিবরণ বিসস্ত রহিষ্নাছে, এই সকল বর্ণ সিন্দূরের স্তার অরুণবর্ণ। এই 
বি মধ্যে ই এস বাছুমণ্ডল আছে; এ যটকোণাভ্যন্তারে 
বং-কারাত্মক বাযুধীজ চিন্তা করিবে। এ বীজ বৃ্রবরণ, মধু বিশিষ্ট চতু- 
৪ কুষ্নারারিচ ও সর্ক্রে্। এ বীজের মধ্যে করুণাময়, নির্বল, স্বেতবর্ণ 
ঈশান নামক শিবের চিত্তা করিতে হয়। এই: অনাহত-পদ্সে বিমল তড়িতের 
স্তায় পীতবর্ণা, কল্যাপজননী, ত্রিনেত্রা , কাঁকিনী-নারী শক্তি অধিষ্ঠিতা আছেন। 
তিনি চতুহস্তা, আনন্দোন্মতা, বিবিধ' ভূষণে সমলক্কৃতা, এবং অস্থি'ল্য- 
ধারিনী। তদীয় হস্তচতুষ্টয়ে পাঁশ, কপাল, বর ও অভয় বিভমান আছে, 
তাহার হৃদয় সতত সুধারসে আত্ত্রীকত। এই অনাহত-পদ্মের কর্ণিকামণ্যে 
তড়িংকোটিসদূশ কোমলাঙ্গ ত্রিকোণ বিস্তমান আছে। ইহার শক্তি 
কর্ণিকামধ্যে শোভিত হইতেছে। সেই শক্তিমধ্যে্বর্ণরৎ সমুজ্জল বাণ-নামক 
শিবলিঙ্গ শোভা পাঁইতেছেন। তদীয় শিরোদেশ অর্চন্্র দ্বারা বিভূষিত। 
এই. অনাহত-পদ্ম বায়ুশূন্ত দীপশিখার ন্যায় জীবাস্মা দ্বারা স্থশোঁভিত । 
আদিত্যমগুল ত্বারা অভ্যত্তর সমুদ্দীপ্ত হওয়ায় ইহার কেশর, সকল শোভিত 

রর উনিেছে। | 
.. কঙপ্রদেশে বশুদ-সংজক যোড়শদলসংঘুক্ত পদ শোভিত আছে। উহা 

টুল শুরু গরেধণরি আর, ্বেতবর্ঘ পাশ, অন, অভয় ও রা 
ব্রধারীর্ীজের কোড়দেশে সদাশিব বান করিতেছেন । ভিন্ন লা 
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ই শর, ২ শরাঁসন, পল্ম ও অন্কুশ বিস্যমান আছে। ঙ খের কমিক 

মধ্যে নিক বিতত্ধচন্ত্রমণ্ডল বিরাজিত রহিয়াছে। রী 
্যুগ্রলের মধ্যস্থলে আজ! নাঁমে একটি দ্বিদলযুক্ত পদ্ম শোড্যান জাছে। 

ইহা চক্্রবৎ শুত্র ; উহার ছুইটি দলে হ ক্ষ এই দুইটি বর্ণ বিরাজ করিতে 
এই আজ্ঞানামক পদ্মের মধ্যে বিছএমুদ্রা, কপাল, ডমরু ও জপমালাধারিষী, 
চতুভূর্জা, বিমলমানসা, ষড়াঁননা, হাঁকিনীনায়ী শক্তি বিরাঁজিতা রহিয়াছেন। 
উক্ত পদ্দের মধ্যভাগে সুন্মরপী প্রসিদ্ধ মন অবস্থিত আছে এবং যোনিরপিী 
কর্ণিকাতে ইতরাখ্য শিবস্থান আছে। এই স্থানে বিদ্যন্নালার ন্যায় সমূদৃ- 
ভাসিত শ্িস্থান এবং ব্রহ্ধনাড়ী-প্রকাশক প্রণবের চিন্তা করিবে? যোগী 

ব্যক্তিরা একাস্তমনে প্রথমে হাঁকিনীশক্তি, পরে মন, তদনস্তর কর্ণিকাতে 
ইতরাখ্য শিবস্থান, শেষে প্রণব চিন্তা করিবেন । এই আজ্ঞাকমলের অস্ত 

শ্ক্রে অর্থাৎ পরমশক্তিস্থানমধ্যে ভ্রর ঈষৎ উর্ধভাগে বিশুদ্ধ জান ও জের- 
স্বরূপ অন্তরা! অধিষ্ঠিত আছেন, এ ওক্কারের উর্ধে অর্ধচন্্র বিরাঁজিত এৰং 
তাহার উর্ধে বিন্দুরূপী মকার স্বশোভিত আছে) এ মকারের আদিভাগে 
বলরামের সদৃশ স্বেতবর্ণ চন্ত্রমাসম নাদ শোভা পাইতেছে । আজ্ঞাসংজ্ঞক 
ঘিদলকমলে বায়ুর লযস্থান'জানিবে। এ স্থানোপরি অর্ধচন্রবিশিষ্ বায়ুবীজ 
আছে। এই বায়ুবীজের উপরি শাস্ত, বর ও অভ্যপ্রদ শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশক 

শিব-বিষু-রহ্ষাত্বক ত্রিকৌণ আছে। 
আজ্ানামক চক্রের উপরিদেশে শঙ্ঘিনী নাড়ীর মন্তকে যে শৃন্তাকাঁর 

স্থান আঁছে, সেই স্থানে বিসর্গ-শক্তি আছে, এ শক্তির নিয়প্রদেশে প্রকাশমান 
সহম্মদলপদ্ম সুশোভিত রহিয়াছে। উহা। পূর্ণচন্ত্রবৎ শ্বেতবর্ণ, অধোমুখে বিক- 
সিত, যনোহর এবং উহার কেশর সকল প্রাতঃকালীন কুর্যযবৎ দীন্তিমান্। 

এই পল্প অকারাদি গঞ্চাশতর্ণাত্বক ও নিত্যাননন্বপ |. এই সহশ্রদল-কমলের 

 অধ্যে নিল চন প্রকাশিত আছেন; তাহার জ্যোৎগারাশি পরমা 
ধশোভ। সম্পাদ করিতেছে। উহার মধ্যে বিছ্যুতের স্কায় জিকোঁপ-ঘস্তর এবং 
এ গা র. গুরুতবরপ গরম গোপনীর টা চিনা কিযে: ঞ্ 



জী বলয়ং ও র্ধত্বিবলয়ং কত্বা কক 
4৮ কলকুণে হ কিছুতে? :. 

ধিরে? 1, এতেন ডিশ স্পাকৃতিত্বাৎ কুলকুগুলন্ত রি 
সি কি কর্বতী? আজাচক্রস্থিতচরণযুগলান্তর্ব্গলিতৈ: অমৃতবৃষি- 
স পঞ্চং যট্্চত্রাত্মকং ংদেহং সিষ্ম্ী। তথা টা 

রতি ০১১১৯৮৬ ত্বরজস্তমোহতীততপ্রধানমূ। 

পরম আননারগ ও জীবগণের মৌহ-তিমির-ধবংসের একমাত্র হেতু। নিখিল 

সুখের আশুরম্বরূপ সর্বেশ্বর সেই পরমশিব এ সহশ্রার-কমলে অধিষঠানপূর্ব্ক 
নিরস্তর বিমলমতি যোগিগণকে অসৃতধার! প্রদান করত আত্মজ্ঞানবিষয়ক 

(উপদেশ দিতেছেন। শিবপরায়ণ ব্যক্তিরা এই সহশ্রার-পন্মকে শিবস্থান 

বলিয়া কীর্তন করেন। বৈষ্বেরা উহাকে পরম-পুরুষ হরির স্থান, কোন 
কোন ব্যক্তি হরির পদ, দেবীর চরণপন্ম-ভক্তেরা শক্তিস্থান এবং অপর কন্ি- 

পয় খষি উহাকে প্ররূতি-পুরুষের নির্ঘদল স্থান বলিয়া কীর্তন করিয়! থাকেন। 

এই সহশ্রদল-কমলাভ্যন্তরে অমা-নামী যোঁড়শী চত্্রকলা বিদ্থমান আছে। এ 
কলা প্রভাঁতকালীন ভাস্করের তায প্রদীপ্তা, নির্দলা, পর্ুতন্্র শতাংশের 
একাংশের সার সম্ছা ও পরম শ্ষঠা। উহা তড়িতের সার কোলা, নিত্য 
প্রকাশমানা ও অধোমূর্ী। উক্ত চন্দ্রকলা হইতে নিরন্তর অমৃতধারা বিগ- 
লিত হইতেছে। পূর্বোক্ত শুক্র অমাঁকলাঁর মধ্যস্থলে নির্ববীণ-সংজ্ঞক একটি 

কলা বিরাজিতা আছে | এ কলা কেশাগ্রের সহস্্রাংশের একাংশসদৃশী সুমা, 
ছ্বাদশাদিত্যের ন্যায় দীপ্তিমতী, অর্ধচন্দ্রাকাঁরা, জীবগণের জ্ঞানলাভের এক- 

মা কারণ, ইষ্টদেবতাস্বরূপা ও মাহাত্ম্যবত্তী। ইহীকেই 2 

বলে; এই কলা ধ্যান করিলেই তবরজাঁনের সঞ্চার"হয় । এ নির্বধাপ-কলার 
মধ্যে পরম নির্ববাণশক্তি অবস্থিতা। তিনি কোটিভাস্করবৎ দীপ্তিমতী, রা | 

বনের জননী, কেশাগ্র হইতেও হুক্মা, পরম গুস্থা, জীবকুলের জীবনস্বরপা, 
নিরস্তর শিবসঙ্গম হেতৃধপ্রণয়গর্তা ৷ এ নির্ববাণশক্তির 'মধ্যস্থলে নির্মল বিভা 

চি টা আনন্দাম্পদ, যোগিজনঙগম্য এক শিবস্থান আছে। 
লি এ কানু [ও ০ কি উহাকে স্ধপদ, কোন কোন ব্জি মের, কোন রা 



গরকক্বোয়াজাচকর সথানং রিনা প: ধা. দৃকতং 
ভগবত দতাজেয়েণ। ভ্রমধ্যগৌ বিধিহরী তব রজ-সুরৌ গাদৌ। রজো- 
হমগুলগুণৌ খলু সেব্যমানৌ। - ষটস্থিতী বিতন্থৃতে সদরে তৃতীয়মজ্ষিং 
ভজন্ হরতি বিশ্বমুদ গ্রবীরধ্য:॥ তৃরঘ্যং তবাজ্বিকমলং নিরুপাবিবোঁধং, সান্তা 
মৃতং শিরপদে সততং নমামি ॥৮ ফ্লোকছয়েন শ্রীমত্যাঃ কুগুলিস্তাঃ রোহাঁব- 
রোহৌ লিখিতৌ। তথা চ গৌতমীয়ে,__“মুলপদ্সে কুণুলিনী যাবস্িদ্রারিতা 
প্রভো। তাবৎ কিঞ্চির সিধ্যেত মন্্স্ার্চনার্দিকম্। জাগর্তি যদি সা দেবী 
বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ে: | তদা প্রসাদমায়াতি ন্তর্ীর্চনাদিকম্।” শ্রীমন্মাধবা- 

চার্ধ্যপাদা--পপ্রাণিনাং দেহমধ্যে চ সংস্থিতানন্দরূপিণী। আধারশক্তি: সা 
জেয়া ত্বগাদিধাতুনির্টিতা। তন্মধ্যে কমলং ধ্যায়েন্বাদশীরং বিকন্বরমূ। 

যোনিস্তৎকর্নিকাঁমধো কুলমাতৃময়ী স্থিতা। বামকোঠ্ঠাদিড়া' নাড়ী তন্তাং 
গচ্ছতি চন্ত্রমাঃ। দক্ষিণে পি্গলা নাড়ী তন্তাং গচ্ছতি ভাস্কর: । উর্ধীকোষ্ঠীৎ 
ুযুগ্াথা ধুস্ত,রকুম্থমারুতিঃ | তন্মধ্যে চিত্রিণী ধোয়া পঞ্চাশঘর্- 

রূপিণী ॥ ত্্ণরঙ্গপদবী  বিষতস্ততনীয়সী । মধ্যমেরগতা নিত্য 
বুয়া বর্ধরন্ধকমূ। যোঁনৌ ভ্রমতি রক্তাভো বিন্দুঃ কন্দপংজ্কঃ |, 
তম্মান্ছিথা সমৃদ্ভতা স্থিরবিদুর্রতাসমা । তারর্দে কগুলীশি: যু 

মুখবোধিনী | » মৃলাঁজকর্ণিকামধ্যে ধরণ মধ্যঙ্গতম্। ধ্যায়ে- 
ি্মধোবজং লোহিতং বন্ধুজীববৎ ।” ' শারদায়ান্ব-_“আধারকন্দমধ্যস্থ 
জ্রিকোণমতিম্ন্দরম্। জ্যোতিষাং মন্দিরং দিব্যং প্রাহরাপমবেদিনঃ | তত 
বিদ্যুল্লতাঁকার! কগুলী পরদেবতা। পরিস্ক রতি সর্বাত্মা সুষুপ্ঠতৃজগাক্কতিঃ 1” 

গৌতমীয়ে”_-০গুদমেঢণ স্তরে শক্তিং মাতা প্রবর্ধরে। লিঙ্গভেদক্রমে- 
শৈব বিন্দুচক্রঞ্চ প্রীপয়েৎ। শঙ্তুনা তাং পরাং শক্তিমেকীভাঁবং বিচিত্তিয়েৎ। 

 তত্রোখিতামৃতং যত্বদ্দ তঁলাক্ষারসোপমম্। পায়যিত্বা চ তাং শক্তিং কষ্কাখ্যাং 

যোগসিদ্ধিদাম্। ফট চক্রদেবতান্তত্র সম্ত্যামৃতধারয়। । আনয়েত্বেন মার্গেদ 

মূলাখারং তত: সুধীঃ ॥” অত্র বিমলাবীজমপুয্ধবৃত্তি ।-অবাপ্যশন্থাৎ মকার:। 

ুগলশবাৎ লকারঃ | ভূমিং রো এতেন মু চি 

হে দেবি! তুমি রুপ ছারা ষট্র টি 'সৃহশারে গরম 

| * পাঠকবর্থের বোধসৌকর্ার্থ এই স্থলে ট চর-ভেদের প্রণাদী সংক্ষেপে: 

বিবৃত হইতেছে।-টক্র ভেদ করতঃ সহলানে উপ 
্. চস: 



ক রহ নী, 

এ বশ 

করি বৰ বরবদিনের সহিত সদা হ হও, কাবার নরেন, 
্ পরা কৈ বিগিলিত অমতধারাবর্ষণসথার! সমূদায় চক্র ও চকরন্থ দেবতা. 
রঃ গ্ণকে পুনন্জীবিত ও সন্তর্পিত করিতে করিতে পুনর্বার তুমি সেই কুলপথ 
+ করিয়া পরমশিবের নহিত মিলিত করিতে হইলে প্রথমতঃ বায়বীজ (ফং) : 

ৃ  উচ্চারণপূর্বক বা বামনাসিকা! দ্বারা বাসু আকর্ষণ করত মূলাধা স্থিত কন্দরর্যায়ূ 
 উদ্মীপিত করিরা, পরে র বহির্াজ (রং) উচ্চারিণপূর্বরক দক্ষিণনাসিকা দ্বার! বা 

্ আকর্ষণ করত কুগুলিনীর চতুরদিকসথিতি অশনি গ্রজারিত করিতে হইবে। ত 
রি পরে বি সমুর্দীপিত হইলে রুলকুণ্লিনী তাহার উত্তাপ দ্বারা এবং হুং এই .. বীজ উচ্চারণ বারা জাগরিতা হইক্সা উঠিবেন। পরে হংস এই মন্ত্র উচ্চারণ- 
_ শ্ু্বক যূলাধার সফষোচিত করিয়া ভাহাকে উত্থাপিত করিতে হইবে । পুর্ব 

_ শষিনি সার্ধতিবলয়াকারে ্বয়স্ুলিঙ্ বেষ্টনপূর্ববক ফণীদ্ধারা ব্্ষমার্ম রোধ করিকা 
_ নিদ্বিতা ছিলেন, এক্ষণে তিনি ব্রক্মবিবরে প্রবেশপূর্বক উখ্িত হইতে আরম্ভ 
2 করিবেন এবং আখ! কৃগুলিনীর সহিত একীভূত হইয়া! থাকিবেন। এই সমূধা 

ব্যাপার ভাবনা স্বারা সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হইলে বখন কুলকুগুলিনী প্রকৃত প্রস্তাবে 
 বটখিত হইতে থাকিবেন, তখন সাধক ম্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিবেন । 
যখন কুিলিনী জাগরিতা টা উদ্ধগমনে উন্মুখ হইবেন, সে সমর মূলা 

. ধারস্থিত সমুদায় দেবতা ও. বর্ণাদি সমুদ্রায় তাহার শরীরে লক প্রাপ্ত হইবে । 
. অহীমগুল লপ্রা্ হয় কুণুলিনীর শরীরে লং বীজে পরিণত হইবে। কুত্ত- 
 লিনী সুলাধার পরিত্যাগ করিবামাত্র শৃন্ঠ মূলাধারপন্থ অধোমূখ ও মুদিত 
হইয়া" যাইবে। সমুদ্রায় চক্রন্থ পল্মই অধোমূখ ও মুদিত অবস্থায় আছে। 
| কুগুধিনী চৈতন্রপ্রাপ্ত হইয়া যখন যে পল্পে গমন করিবেন, , তখন সেই পল্মই . 

উর্ধমুখ ও বিকিত হইয়া উঠিবে সুতরাং সমূদায় ্মই ভাবনার সময উ্- 
. ষুখ ও রিকসিত হয়। অতঃপর কুগুলিনী [্বাধিষঠানচক্রে উপনীতা হইবামান্ব.. 
» ভক্ষণাৎ, উহা উর্দমুখ ও বিকসিত হইবে! তৎকালে চক্রস্থিত সমুদয় 
ক্ষ বব! ও বর্ণ কুগুলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে.। লং এই ৃ রথীবীজ জলমণ্ডুলে 
নান হইলে লও বীজে রা হ্ইককা হা নায় জে হা, 

্ এ কুলগিনী ্ বাধিঠানচক ার্যাপূরক মে, উদিত 
হইবেন). দই সি মুহা দেবতা ওঁ বাদি ৮ 



করিয়া বার িদেসিতা হই ক বাক ১০4 ১... 
পরিণত হইয়া কুুলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। এই কে তুর বলে | 
ইহা, ভেদ করিতে প্রথমতঃ সাধকের কিঞি কষ্ট হ্য়। ইহা প্রথম ভে 
হর সমর সাধক রশ হই পড়েন এবং সাধকের উদরাময় রোগ জন্মে। ... 
৷ অনন্তর কুলকৃণ্লিনী মণিপূর পরিত্যাগপূর্বক অনাহতচক্রে উপনীত হই রঃ 

॥ তৎকালে চক্রস্থিত সমুদয় দেবতা ও বর্ণাদি কুশুলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত . 

। রং বীজ বাযুমণ্ডলে লীন হইয়! যাইবে এবং বাছ়ুও যং.বীজে পরিণত | 
রা ক্লকুগুলিনীর শরীরে লীন থাঁকিবে। এই চনে নাম বিজুর ই | 

ভেদ করাও সাধকের কষ্টসাধ্য |. 
অতঃপর কুলকুণুলিনী অনাহতচক্র পরিত্যাগ ক যার রি . 

।. তৎকালে চক্রস্থিত সমুদায় দেবতা ও'রর্ঘাদি কৃগুলিলীর শরীরে | 

প্রাপ্ত, হইবে এবং যং এই বাযুবীজ আকাশমণ্ুলে লীন £ :শা যাইবে । | 
ও হং এই বীজে পরিণত হইবে । 

অনস্তর কৃগুলিনী খন আজ্ঞাচক্রে উপনীতা হইবেন, তখন চনক্রুস্থ -দেবতা 
[কল ও বর্ণানদ তাহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে । ” পরে হং এই আকাশবীজ 
মনশ্চক্রে লয় পাইবে । মনও কুগুলিনীর শরীরে লীন হইয়া যাইবে । এই 

চক্রকেই রুদ্রগ্রন্থি বলে। ইহা ভেদ করিলেই কুগুলিনী শ্বরং উদিত | 

পরমশিবে সংমিলিতা হয়েন। ৰ 

পরে কুগুলিনী দ্বিদলপন্ম' ভেদ করত যেমন উ্িত হইতে থাঁকিবেন, 

মনি ক্রমে ক্রমে রিরালমবপুরী, প্রণব, নাদ ও বিন্দু প্রভৃতি তাহার শরীরে 

প্রাঞ্ধ হইবে।' তৎপরে তিনি পরমশিবে সংমিলিত ও একীভূত হইলে 
র সামরম্-সম্ভৃত অমৃত হ্বারা ক্ষুদররদ্বাওরূপ শরীর প্লাবিত হইতে 
কবে। এই সমক্ সাঁধক সমুদার,জগৎ বিস্বৃত হইয়া একার নিরকচনীয 

রর মন্স হয় থাঁকেন। | 

এইনসপে কুলকুণ্ুলিনী পরমশিবের সহিত সামরন্য সম্ভোগ কি প্র 



ছুংখই বউ হইল ১" হি 

কি করিয়া যখন আল্ঞাচক্ে (উপস্থিতা হইবেন, টাগিদ কির 
'দেবতা প্রভৃতি সমূদায় স্থষ্ "হইয়া থাস্থানে অবস্থিতি করিতে থাকিবেন এবং 
তৎকালে মন হইতে হং এই আকাঁশবীজ উৎপন্ন হই! কুগুলিনীর শরীরে লীন 

থাকিবে। ০ 
3 অনন্তর কুগুলিনী ক্রমশ: ৃ ্টি করিতে করিতে বিশ্ুদ্ধচন্তে উপনীতা হই- 
বেন। এই স্থানে তীহার শরীর হইতে অর্দনারীশ্বর শিব, শাকিনীশক্তি ও 

বর্ণ প্রভৃতি আবিভূ্তি হইতে থাকিবে । হ্ং বীজ হইতে আকাশের সি 
হইবে এবং আকাশ হইতে বং এই বাযুবীজ উৎপন্ন হইয়া কুগুলিনীর শরীরে 
লীন থাকিবে। এইরূপে কুগুলিনী বিশুদ্ধচক্রের দেবতা প্রভৃতি স্থ্টপূর্ব্বক 
বথাস্থানে স্থাপিত করিয়। অনাহতচক্রে উপস্থিতা হইবেন । এই সময় চক্রস্থ 
দ্েবতাসকল ও বর্ণাদি কাহার শরীর হইতে আবির্ভূত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান 

করিবে । যং বীজ হইতে বাসর স্থষ্টি হইবে । বাঁ হইতে রং এই বহ্িবীন্ত 
উৎপর হইয়া কুণুলিনীর শরীরে লীন থাকিবে । 

_ অতঃপর কুলকুণ্ুলিনী মণিপূরে প্রতিগমন করিবেন। তৎকালে শ্তাহার 

শরীর হইতে চক্রস্থ দেবতাসকল ও বর্ণাদি প্রাঁদভূতি হইয়া ষথাস্থানে অবস্থান 

করিবে। পরে রং বীজ হইতে তেজ এবং তেজ হইতে বং এই বরুণবীনঞ 
উৎপন্ন হইয়া কুগুলিনীর শরীরে লীন থাঁকিবে। তৎপন্রে কুগুলিনী স্বাধিষ্ঠান- 

চক্রে উপনীতা হইলে তাহার শরীর হইতে চক্রস্থিত দেবতাঁসকল ও বর্ণাদি 
ষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থিতি করিবে এবং বং বীজ. হইতে জল ও জল হইতে 
নং এই পৃথিবীবীল উৎপদগ হইরা কৃগুলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। | 

ৃ অনন্তর কগুলিনী মলাধারে উপনীতা হইলে তাহার শরীর হইতে চক্রস্থিত 

দেবতানকল ও বর প্রসূতি কষ হইরা বাসন অবস্থান করিবে এবং লং এই 

বঙ্গ হইতে পৃথিবীর স্ট্টি হইবে। অতঃপর কুলকুগুলিনী সার্ধভ্রিবলয়াকারে 

ন্ বির বেট করিয়া মুখদ্ধারা ব্রন্দ্বার কনার নিক্রিতা। থাকি- 



চি 

ত্রিরেখাভিঃ সার্দং তব ভবনকোণাঃ পরিণতাঃ ॥ ১১॥ 

অথ বাহপুজার্থং শ্রীমত্যা ্্রমাহ_চতুরিতি।. 0 হেমাভৈশ্চতুতি: রীক্ঠ: 

উ্দমূখীভি: পঞ্চভিঃ শিবষুবতিভিরধোমুরখখীভিঃ ইত্যেবংপ্রকারেণ প্রভিক্া- 
ভিন্নবভির্মুখাধোমুখভেদেন' ভেদিতাঁ 52 শভোর্বিসুক্পন্ত মূলপ্রকুতিভিরা- 

ধারভূতাভিস্তব ভবনকোণাঃ পরিণতাঁঃ নিপ্পন্নাঃ। তে কতিসংখ্যা ইত্যাহ-_. 

য়শ্ত্বারিংশদিতিসংখ্যাঃ । নহি কেবলং কোঁণমাত্রেণ চক্তনিষ্পততিভবতীত্যাহ 
_বস্থুদল-অষ্টদল-কলাজি-যোড়শদলাজজত্রিবলয়ত্রিবৃত্তভূপূরৈঃ ব্রিভিঃ সার্ং 
নিশ্পন্ত্বাদিত্যন্ব়; | এতেনাদৌ বিন্দুঃ ততস্ত্িকোণং ততোহষ্টকোণং ততো 
দশকোদ্বয়ং ততশ্ততুর্দশকোণম্। তত্র প্রথমত্রিকোণস্ত অই্টকোঁণে কোণঘয়- 
প্রবেশাৎ এককোণতয়া ত্রয়শ্ত্বারিংশংকোঁণাঃ। ততো  বৃত্তাষ্টিদলং বুত্তষোড়শ- 

ং তত্র ত্রিবুনতং ভূপুরত্রয়মিতি শ্রীচক্ম। ততোহন্ত্রাপি স্তোক্রোপদেশেন 
ম্বোদ্ধারঃ।--শ্রীমভ্রিকোণবহিরষ্টককোণবাহৃকদিক্কৌপিষুক্পরচতুর্দশকোণঘুক্তম্। 

বৃতবাষ্টষোঁড়শদলাঁনলবৃত্ররেখং শ্রীমচ্চতুর্ন,খমিতি প্রণমামি চক্রম্॥ অত্র 

বিন্দুশব্ধাভীবেইপি শল্তৃশব্াঁদেব বিন্দলভ্যতে ৷ উর্ধমুখস্ক বহ্্যাত্মকতয়া 
শভোম্তদাত্কত্বাৎ শ্রীক্সংজ্ঞা। অধোমুখস্ত শক্ত্যাত্মকত্বাৎ যুবতীসংজ্ঞ৷ । 

তদুক্তং সঙ্কেতপদ্ধতৌ,__পঞ্চশক্তিশ্তুর্বহ্ছিঃ সংযোগাচ্চক্র্ভব: | নির্্াস্ত 
গ্ুরুমুখাঁৎ। অত্রাপ্যকুণাবীজমুদ্ধরন্তি। কলাজশবাজ্জকারঃ | শভ্তোঃ-শব্দাৎ 

শকাঁরঃ | রেখাঁশবাদ্রেফঃ |. প্ররূতিশবাদীকারঃ | সার্ধংশবাছিন্দুঃ । 
এতেন জশ্রীং ॥ ১৯ .+ | 

জননি ! চাঁরিটি উর্দমুখে ভ্রিকোণ ও পাঁচটি অধোমূখ ত্রিকো”, এই 

নয়টি মূল প্রকৃতি মিলিত হইয়া ত্রিচত্বারিংশৎকোণ হইবে)। * এই কোণেরং 

বহির্তাগে বৃত্ত অষ্টদল, তাহাঁর বহির্দেশে বৃত্ত হোডশদন তাহার বহির্দেশে 
তিনটি বৃত্ব এবং তাহার বহিতাগে তিনটি তপৃজ অক্ষিত করিলে শ্রীচরু 

নিন হর ॥ ১১1 
ঃ র্ ডি 

 *চক্ত অস্ষিত করিতে অত্র বন্ু্পরে ব্রিকোণ, তৎপর ঝষ্টক্কোণ, অনন্তর দশকোণযয় 
এবং তৎপর চতুষ্চশ কোণ অঙ্কিত করিলে ব্রিচদ্বারিংশৎ কোণ হইৰে। 



| ককীন্্াঃ করনে (কথমপি বিরিকিগ্রভৃতর: রি 
 ব্দালোক্যোতসুক্যাদম্রললনা যাস্তি মনসা» 

* তপোভিছু্রাপামপি গিরিশসাবুজ্যপদবীম্ ॥১২ 

+  এ্রষত্যা ধ্যানফলমাহ ববদীরমিতি হে তহিনপিরিকল্তে ! হিমী- 
এর লরকন্তে | ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্য তুলক্ষিতুং বিরিঞ্চিপ্রভৃতরঃ কবীন্ত্রাঃ কথম্পি 
কল্পস্বে। তব সৌন্দর্ধ্যস্ত উপযারহিতত্বাৎ ॥ তথা হি ্রন্ধাদয়ো যঘর্ণনে 
“অশকা:, তত্রাম্থাকং কুতোৎধিকারঃ ইতি ভাবঃ। ষৎ সৌন্দরধ্যং ওৎন্ুক্যাৎ 
'নিত্যাহুরাগতয়া মনসা আলোক্য ধ্যাত্বা অমরললন? দেবস্থিক্ঃ তপোভির্ছু- 

স্রাপাষপি গিরিশসাযুজ্যপদবীঃ যাস্তি। শ্রীমত্যা ধ্যানমাত্রেশ সাফুজ্যমুক্ির্ব- 
স্বীতি ভাব: । পশুনাৎ দুশ্াপামিতি কুত্রাপি পাঠঃ । তা তন্তরাচাররহিতানা- 
? সিত্যর্থঃ। বাত্তি সহসেতি কুত্রাপি পাঠঃ । তত্র সাষুজ্যেন সন্বন্ধঃ। 

 বদালোক্য শিবসাযুজ্যপদবীং সহসা যাস্তি। অত্র বীজমপুদ্ধরত্তি। তুহিন- 
 শন্ধাৎ হকারঃ। সৌন্দরধ্যশন্বাৎ সকার-যকারৌ ।- বিরিষ্চিশবেন প্রয়োজনং 
লক্ষ্যতে। তেন উকারঃ। ষ্ঠন্বরন্তথাকারঃ, প্রজেশো বি ইতি 
(একাবঃ। ত্বদীয়ং শববাঘিন্দুঃ। এতেন হসর্যৃ 1 ১২ ॥ 
হে হিমালয়কন্তে | বিরিঞ্চি প্রভৃতি কবিশ্রেষ্ঠগণ অতিকষ্টে তোমার 
সৌন্দর্য বর্ণন করিতে, অথবা তাহার সাদৃশ্ত লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। 

_'অমর-ললনাগণ সমুত্মুকচিত্তে তোমার দেই লোকাঁতীত সৌন্দধ্য ধ্যান 
. করিয়া কচ্ছ সাধ্য তপন্তা দ্বারাও দুশ্্াপ্য রাজ সি প্রাণ হইয়া 
রি পর &॥১২॥ 

২ ভাৎপধ্য1_-টীকাকার এই স্থলে মন্োদ্ধার, টের কুছ শবে 
৬ | , সৌন্দর্য শবে সকার ওঁ বকার। বিরিঞ্চি শবে উককার এবং ত্বদীয় শব্ষে 

দু । ইং হা দারা হসযুং এই. মন্ত্র উদ্ধৃত হুল ॥ ১২৪ 

£.. : বরংবর্ীয়াংং নকগনবিরসং নশর্ছ জড় 
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সর টাকে বিপদিতলা মুত ৫১৩ 

শ্রীমত্যা অন্গকম্পাফলমাহ নরং বধায়াংসমিত্যঁদি। হে মাতন্তবাপাঙ্া- 
নোঁকে পতিতং, তবালোকনবিষয়ীভূতং নরং শতশে। যুবতক্োংহধাবস্তি ত্বরয়া 

গচ্ন্তীত্যর্ঘঃ। কিছুতম্? ব্ষায়াংসং বৃদ্ধমূ। নয়নবিরসং চক্ষুঃসত্ারহিতমূ। 
নর্থ জড়ং ক্রীড়নানভিজ্ঞম। যুবতয়ঃ কিন্তৃতাঃ ? গলছেশীবন্ধাঃ পতৎকেশ- 
বন্ধাঃ। কুচরুলপাৎ বিত্রস্তঃ পতিতঃ শিচয়ো বন্্ধণ্ডো যাসাম্। হঠীৎ, 
তৎক্ষণাৎ ক্রট্যৎ পতৎ্প্রায়: কাঞ্চ্যো রসনা যাসাম্। বিগলিতং ছুকুল” 
কৌষেয়ং'যাসাম্। এতেন শ্রীমত্যাঃ রুূপাবলোকনমাত্রেণ নিন্দার 
্তি্বহাপুরুত্তেনান্মীয়তে ॥ ১৩। 

হে মাতঃ! তুমি যাহাকে কপাকটাক্ষে দর্শন কর, সে ব্যক্তি বি ৫ 
বৃদ্ধ, কন্াক্ষম, দর্শনশক্তি-রহিত ও রমণীসম্ভোগে আশিক্ত হয়, তথাপি অপরূপ- 

বপশানিনী শত শত যুবতী রমণীগণ মন্মথ-বশবর্তিনী হইয়া তাহার প্রতি 
ধাবমানা হইয়া থাকে । তৎকালে রমণীদিগের কবরীবন্ধ শিথিল হইরা 
বিগলিতপ্রায় হইতে থাকে, স্তনমণ্ডুল হইতে বসন স্মলিত হয়, কটিভূষণ- 
মেখল! পতিতপ্রায় হইতে থাকে এবং পরিধের কৌষেয় বসন বিগলিতপ্রার, 

হইয়া বায় ॥ ১৩। | 

ক্ষিতৌ ষট পঞ্চাশৎ ছিসমধিকপঞ্চা শছুদকে, 
হুতাশে দ্বাষস্টিশ্চতুরাধকপঞ্চাশদানলে । 

দিবি দ্বিষট ব্রিংশন্মনসি চ চতুংয্টির্রিতি যে, 
ময়খান্তেষামপ্যুপরি তব পাদান্ুজযুগম্ 7১৪॥ 

[াস্তশ্মাতৃকাক্রমমাহ ক্ষিতাবিতি। হে মাত:! পৃথিব্যা 

খা ত্তরশতন্রয়সংখ্যা। বে মযুখাঃ কিরণা বর্ণরূপিপঃ সস্ভি, তেযামুপরি 

পাদাম্থুজযুগং হংস ইত্যক্ষরদ্বয়নূপং ভাতীত্যনবয়ঃ | তথাচ রুত্রবামলে,_ 

পিবী বণ: শততির্লং নারা়ণস্ত চ। . বহীরদ্রন্ত রুত্তানী বায়রীশন্ত 

৮ | মহ্ষেরনত চাকাঁশং, ১ এতৎ, পক্চাত্বকং প্রোক্তং 

পু 

ক্াপনথাতৃকা: হী রর জী মৌঃ॥ ু ং কাশি নাঃ 
উন স্বাধি্ঠানে ঘিসমধিকপঞ্চাশ ক্ষাক্সাতৃকা: মৌ ইতি 



রাচার্ধ্যের গ্রস্থমালা! . 
স্ব্বরণা: অনা । হতাঁশে মনিপূরে স্বাবষ্টিঃ, অনার দিবচতুদপরাগা 

চতুরাবৃত্তযা হংস ইত্যক্ষরতবক্কাৎ ছবাষষ্িবর্ণরূপা মমৃখাঃ । অনিলে অনাহ্ত- 
চক্রে পঞ্ধাপন্াতৃকাঃ ব রঁল' ব ইতি চতুঃপঞ্চাশন্বর্ণরূপ! বাদুকিরণাঃ। দিবি 

বিশ্ুদ্ধচক্রে ত্রিশ ঘিগ্তপিতং অকারাদিচতুর্দশন্বরম্ত পঞ্চাবৃত্তা এ হী 

ইতি দ্বিপ্ততিবর্ণরপাঃ আকাঁশকিরণাঃ। মনসি আজঞাচক্রে অকারাি 
'শোড়যন্বরস্ত চত্রাবৃতত্যা চতুঃবষ্টিব্ণকপা মনঃকিরণাঃ। ইত্যোডিঃ প্রণবন্ 

বষটত্তরশততয়ৈবর্ণেঃ সহ হংস ইত্যক্ষরঘয়ং টক্রেযু, বিশ্াসেদিতি সাস্পরদা- 
এযিকাঃ। অথবা ষটউক্রাণি বসম্তাদিষড়তবঃ | মযুখাঃ অহোরা" 
ত্রাণি। তেন ষটডক্ত-সমুদায়ো বসরপরিমিতঃ কালঃ। তব পাদান্বজ- 
ষুগং  ব্রক্ষপরমব্রন্ষস্বূপং নাবিন্বাত্বকং তছুপরি কালাঁগোচির- 
মিতার্থঃ। ফট পঞ্চাশদ্দিবসাআ্সকো। বসম্তঃ | দ্বিপঞ্চাশদ্দিবসাঁআ্বকো গ্রীবম: 
 ইত্যাদিক্রমেণ তীন্ত্রিকা খতবো জ্ঞাতব্যা ইতি কশ্চিৎ। কেচিত্ত, 
পার্থিবানি অষ্টাবিংশতিতত্বানি শিবশভ্িভেদেন দ্বিগুণির্তানি। এবং 
আপ্যানি ষড়বিংশতিতত্বানি দ্বিগুণিতানি, তৈজসানি একত্রিংশত্তত্বানি 
্বিগুণিতানি, বায়ব্যানি সপ্তবিংশতিতত্বানি দ্বিগুণিতানি, নভোভাগানি ষট্ 
ক্রিংশত্তত্রানি শিবশক্তিভেদেন দ্বিগুণিতাঁনি। এতেন বষ্টত্তরশতত্রয়াণি 

-তত্বানি তান্তেব মধৃখীস্তোমূপরি তব পাদাম্বজং সর্ধতত্বাতীতপরত্তেন 
ভাতীত্যর্থঃ ॥,১৪ ॥ 

হে জননি! মূলাধারচক্রে পৃথিবীর যে ষট পঞ্চাশৎ কিরণ আছে, আর 
স্বাধিষ্ঠানচক্রে জলের যে দ্বিপঞ্চাশৎ কিরণ রহিয়াছে, মণিপূরচক্রে তেজো- 

মগুলীর যে ঘ্বিষষ্টি কিরণ আছে, অনাহতচক্রে বায়ুমণ্ডলীর যে চতুঃপঞ্চাশৎ 

| জা রহিয়াছে, বিশুদ্ধচক্রে আকাশমগুলীর যে দ্বিসপ্ততিসংখ্যক কিরণ আছে 

বং আজ্ঞাচক্রে মনের যে চতুঃযষ্টিসংগ্যক কিরণ রহিয়াছে, তছুপরি হংস এই 
দার লারা সারা গানের ॥১৪ ॥ 

তাৎপর্য ।__মুলাধার-নাঁমক চক্রে পচাশৎ মাতৃকাবর্ণ এবং এ হী'প্রী 

কী দৌঃ,এই ষট পঞ্চাশৎ বর্ণ ই পৃথিবীর কিরণ এবং এই কিরণ ব্রদ্ধার শক্তি 
গায়ত্রী হইতে অভিন্ন। স্বাধিনষ্ঠানাখ্য চক্রে পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্থ ও “সৌৎ' 
শ্প এই ঘিপঞ্চাশৎ বর্ণই জলের কিরণ এবং*্এই কিরণ বদর শত মহালক্থী 
হুইতে অভিন্্। মণিপ্র-সংজক চক্রে অকারাদি পঞ্চাশৎ বর চারিটি চতুর 
স্বর ও চারিটি হস এই মন্ত্র, সমূদাঁয়ে এই ্িষটি বর্ণই তেজের কিরণ প্র 
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এই কিরণ কুত্রশক্কি রুদ্রাণী হইতে অভিন্ন । অনাহত-ক্রে পঞ্চাশং যাতৃকা- 
বর্ণ ও 'ং রং লং বং এই চারি বর্ণ, সমুদায়ে এই চতুঃপর্ধাশৎ, বর্ণই বায়ুর 

কিরণ এবং এই কিরণ নাঁরায়ণ-শক্তি নারায়ণী হইতে অভিন্ন । বিশবদ্ধাখ্য- 

চক্রে অকারাদি চতুর্দশ স্বরকে পাঁচ দ্বারা গুণ করিয়া তান্ধার সহিত “এ হী" 
এই বর্ণদ্বয় যোগ করিলে যে দ্বিসপ্ততি বর্ণ হইল, তাহাই আকাশের কিরণ 

এবং এই কিরণ মহেশ্বরশক্তি মাহেশ্বরী “হইতে অভিন্ন। আজ্ঞানামক চক্রে 
অকারাঁদি ষোড়শ স্বরকে চাঁরি দ্বারা গুণ করিলে যে চতুঃষষ্টি বর্ণ হইল, 

তাহাই মনের কিরণ এবং এই কিরণ পরশিবের শক্তি সিদ্ধকাঁলী হইতে 

অভিন্ন। প্রণবের এই ত্রিশতষষ্টিসঙ্খযক (৩৬০) রশ্মিবৃন্দের উপরি হংস 
এই অক্ষরদ্বয় রহিয়াছে । কিংবা ষটচক্র বলিতে বসস্তাদি ছয় খতু এবং 

মমৃুখ বলিতে অহোরাত্র। তিনশত বাইট অহোরাত্র ছয় খতুর রশ্মি। 
চক্র সমদায়ে একবৎসর হইয়া থাকে । তছুপরি ব্রদ্ম ও পরমরন্ই নাঁদবিন্দ- 
রূপে তোমার চরণযুগল | ষট্পঞ্চাশৎ দিবসে বসন্ত-খতৃ, দ্বিপঞ্চাশৎ দিবসে 
প্ীর্ম-তু, দ্বিষট্টি দিবসে বর্ষা ধতু, চতুঃপঞ্চাশৎ দিবসে শরতধাতু দ্বিস প্ততি 
দিবসে হিম-খধাতৃ ও চতুঃষষ্টি দিবসে শিশির-খতু হয় । ইহাকেই খতুর রশ্ি 

ৰলে। ' এই মিলিত রশ্রিতে অর্থাৎ তিনশত ষাইট দিনে একবৎসর হুইয়া 
থাকে।, | 

আবার কেহ কেহ বলেন, পাথিব অষ্টাবিংশতি তত্ব শিবশক্তিভেদে 

দবিগুণিত হইয়া পৃথিবীর রশ্মিবৃন্দ হইয়াছে । এইরূপ জলীয় ষড়বিংশতি তত্ব 
শিবশক্তিভেদে ছিগুণিত হইয়া জলের দ্বিপঞ্চাঁশৎ রশ্মি, তেজের একত্রিংশৎ 

তত্ব শিবশক্তিভেদে দ্বিগুণিত হইয়া দ্বিষষ্টি রশ্মি, বায়ুর সপ্তবিংশতিতত্ব 
দ্বিগুণিত হইয়া চতুঃপঞ্চাশৎ রশ্মি, আকাশের ষট্তিংশৎ তত্ব দ্িগুণিত হইয়া 

দ্বিসপ্ততি রশ্মি এবং মনের দ্বাত্রিংশৎ তত্ব এরূপ শিবশক্তিভেদে দ্বিগুণিত 

হইয়া চতুঃবষ্টি রশ্মি হইয়াছে। এইরপ বষ্্যধিক শতত্রয় তত্বরূপ রষ্মিবৃন্দের 
উপরি তোমার চরণযুগল অর্থাৎ তুমি পমুদায় তত্রের অতীত॥ ১. ॥ 

শরজ্জ্যোৎনাশুত্রাং শশিযুতজটাজুটমুকুটাং, 
 বর-আসতরাণ স্টিক ুশিকা-পস্তককরাম্। 
সকরত্বা ন ত্বাং ফথমিব সতাং সন্গিদধতে, 

ুক্ষীরত্রক্ষামধুরিমধুরীণা ভণিতয়ঃ 7১৫1 রিবা 

 বীবযিাকজান-কি ইচ্ছাশজীনাহ ঙ্োফরয়েখ ধ্যানফলং বি 



পদ র্ বাগ জবরপকিস্ক্যা ্ যানখাহ পরিতি।, হে মাড় 1, সন্কদপি 
দ্বাংন নন নতাং পণ্ডিতানাং ভণিতয়: কবিত্বরূপাঁঃ শব্াঃ ক বং সি 

: ইতি'তাৎপর্যার্থ:॥ ত্বাংকিন্তৃতাম্? শরৎজ্যোতাশুভ্রাং জ্যোৎতা ব্যাগ 
ক ৎ বিাপককা্িসতি ভাবঃ। শশিষুতো জটাসম্হো মৃকুটে বন্তাঃ। 
বরুত্রাসত্রাণ-ক্ষটিক গুপির্া-পুস্তককরাং বরাভম্াকষমালাপুস্তকানি রে 
বাঃ চতুতূ্জামিত্যর্ঘঃ ॥১৫। 

জননি! তোমার কান্তি শরৎকালীন চন্্রমার ন্যায় বর্ণ অর্থাৎ 
পন জার জো 
: জটাকলাপ শোভা পাইতেছে। তোমার হন্তচতুষ্টয়ে বর, অভয়, অক্ষমাঁল! ও 
পুস্তক রহিয়াছে। মাতঃ! সাধুগণ ষপি এই প্রকার ধ্যান করিয়া তোমাঁকে 
এঞকবারমাত্র নমস্কার করেন, তাহা হইলে মধু, ক্ষীর ও ড্রাক্ষা্র ন্যায় অপূর্ব 
 আধুষ্যসম্পর্ন নানারসগভীর কবিতাসমূহ তীহাদিগের মুখ হইতে অনর্গল 

র ' নির্গত হইতে থাঁকে $১৫॥ * 

কবীন্ত্রাণাং চেতঃকমলবনবালাতপরুচিং, 
তজস্তে যে সন্ত: কতিচিদরুণামেব ভবতীম্। 
বিরিঞ্চিপ্রেয়স্তান্তরুণতরশৃজারলহরী- ৃ ্ 
বাভিিিভিজিতি সভারঞ্জনমমী ॥১৬॥ 

. কামাধিঠাত-ইচ্ছাপজ্যা ্যানমাহ, কৰীতি । যে কতিচন সন্তঃ অরুণবর্ণা- 
মেব ভবতীং ভে সি অমী বাগভিঃ সভ্ভারঞ্জনং বিদধতি কৃর্বস্তি। 
বি কিনুতাম্? কবীন্দ্রাণাং চেত:কেমলবনেষু বালনথধ্যকিরণবৎ রুচি্যস্তাঃ ভাম্। 
: বাগ.ভিঃ কিভূতাভি: ? বিরিকষপ্রেন্াঃ সরন্তযা, গল্ত-পদ্রপাঁাঃ অভিনব- 
* শু্ধার-রসবাহল্যেন ?ভীরাভিঃ সভাসদাং সেন পাপ 

|  তিথাপ্ন্তরসেনেতি ভাবঃ ॥১৬। | দি. 
. ছেজননি ! তুমি মহাঁকবিদ্নিগের শি কমলবনে বাল য্যরাপে 

ূ বানি রহিমা 'তোয়ার বর্ণ নবোদিত দিবাকর সবৃশ। বে মকল 

|. ও লী লৌঃ এই বীরের অধিঠানী দেবী কিযাশতি, ২ ইচ্ছাশক্তি ও আনি 
দক দিবা দিত এখতা কিরাশক্ষিরখ্যদ্ন বলা হইল). 



রর মকর ] | ৩৫ 

াব্যক্তি তোমার এই প্রকার অপরপ-রপনপ ধ্যান করেন, তাহার! 
গম্ভ-পদ্যমরী সরন্বতীর অভিনব শ্জাররসের শোতে অভিষিক্ত স্ুষধুর বাক্য 
ইনার বগানদ্সরািন হি নারায়ন, 

সবিত্রীভির্বাচাং শশিমণিশিলাতজরুচিভি- 
বর্বশিল্তাদ্যাভিস্াং সহ জননি সঞ্চিন্তয়তি যঃ। 
স কর্তা কাব্যানাং ভবতি মহতাং ভঙ্গিসভগৈ- 

_ ক্বচোভির্বাগ্দেবীবদনকমলামোদমধুরৈঃ 8১৭। 

অথ শক্তিবীজা ধিষ্টাতৃবরূপায়াঃ জ্ঞানশক্তেদ্ধযানফলমাহ সবিক্রীতি। হে 

জননি ! হে শক্তিবীজন্ব পে! বশিল্যাস্উশক্িভি: সহ ত্বাং ষ: সঞ্িত্তয়তি, স 
বচোভিঃ বাঙমাত্রেণাপি ঘহতাং কাব্যানাং কর্তা ভবতি, তশ্তা সামান্যং.বাঁকা- 

মপি কাব্যার্থং ব্য্রয়ভীতি ভাবঃ। বশিল্তাগ্ভাভিঃ কিম্তৃতাভি: ? বাচাং সবি- 
্রীভিঃ বাক্যপ্রসবকর্রীভিঃ । পুনঃ কিস্ভৃতাভিঃ? শ্রশিমণিশিলাভঙ্গরুচিভিঃ 
চন্দ্রকান্তমশীনাং ভর্গে সতি যথা রুচির্তবতি তথা কুচির্যাসাঁং অতিশুভ্রবর্ণা- 

ভিরিত্যর্থঃ। বচোভিঃ কিন্তুতৈঃ ? ভঙ্গিসুভগৈঃ ভঙ্গ্যা বক্রোক্ঞ্যা শ্রবণন্থখ- 

জনকৈঃ। বক্রোক্তিঃ কাঁব্যজীবিতমিত্যলঙ্কারঃ ৷ পুনঃ কিস্তৃতৈঃ ?. সরন্বতী- 
মৃখপন্মসৌরভমধুরৈ:।  এজঃপ্রসাদমাধূরধ্যগ্ুণবিশিষ্টেরিতি ভাবঃ। ওজঃ 
প্রসাদো মাধুধ্যমিতি কাবাগুণা মতা! ইত্যলঙ্কারঃ। বশি্তাদ্য্বভি: সহ বন্থাং 

ধ্যায়তি তন্ত মুখে স্থিত্বা স্বয়ং বাঁদ্দেবী বদতীতি ভাবঃ । বশিশ্টাগ্যা্চ বশিনী 

কামেশ্বরী মোহিনী বিল! অরুণা জরিনী সর্বেশ্বরী কৌলিনী চ। বশিল্তা্দীনাং 

নিম বরণ বর্ণযন্নাহ ॥ ১৭ ॥ 

' মাঁতঃ1 ধাহাঁদের প্রসাদে সুমধুর বাক্যবিন্তাস, করিবার শক্তি জন্মে, 

ধাহাদের শরীরকাস্তি চন্্রকান্ত-মণিখণ্ডের ন্যায় প্রদীপ্ত অর্থাৎ তি শুত্র, 

ঈদৃশ বশিনী প্রভৃতি অষ্টশক্তির সহিত তোমাকে: ঘে মহাত্মা চিন্তা করেন, 

তিনি সরস্বতীর মুখপন্- তী অর্থাৎ 'ওভ-পরালাদ-সাধুর্ধা -গুণবিশি্ট 

শি টিশীিপীস্পীস্পপপিপ পা রা 

াশিশাাপশিপাশীপি। 

* এই স্থলে ্ীং এই কামবীজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইচ্ছাশক্ষিরপা শরীর ধ্
যান বিবৃত 

5৩৯৪০ 



আকিব অপষারদম্পর নস বাক্াননূহ কস অবলীলীকমেই 
হাক ন্যয় 9 করিতে সক্ষম হয়েন ১৭ ্, 0 

| ্ধা়াভি তপতি ধরণিতি- 

দ্দিবং সর্ধ্বাঃ মগ্রাং স্মরতি হঃ1 

ভবসত্ত অন হরিপশালীনদরনা: 

 সুোরকন্তা বস্তা: কতি কতি ন ঈীর্বাণগণিকা: ॥১৮া 

মুখ পাবি; জানশকের্ঘ্যানফলমাহ: উর? 
মাত: 1 তৰ দেহকাত্তিকিরণৈ: অরুণমণিমগ্রাং কাযা 

সর্ব্বাং, উত্বীং দিবঞ্চ ততত্ণব্যাপ্তাং যঃ স্মরতি : তন্য উ্বস্তা শ্রধানাশ্গরসা সহ 
কাঁতি কতি গীর্ধাণগণিকা: অপরিমি তদেবাঙ্গন! বস্তা ন | ভবস্তি? ? * ভবস্ত্যেব 
তনছজ্য়াভিং কিন্ৃভাভি: ? 'এরুণতরপি-প্রীধরশিভি  মধ্যা্্যশোভাং 
প্রাপ্তাডিং। গী্ধাণগণিকীঃ কিনুতাঃ ? ৮ সচকিতং নয়নং 

যাসাং তাঃ । ্স্তদ্বনহরিণশন্দেন অনিমিষাণাঁমপি নয়নচাঞ্চল্যং ব্যঞ্িতম্ ॥১ল। 

-মাভঃ! তোমার দেহকাস্তি মধ্যাহৃকালীন সুধ্যের স্যাক্স সমূজ্জল 7 তুমি 

ঈদ ্যকাস্তমশিসদৃশ শরীরকান্তি দ্বারা .সমুদীয়' ভূবন. পরিব্যাপ্ত করিয়া 
রহিয়াছ 1 থে বফপব্যক্তি তোমার এইরূপ অপরূপ-রূপ ভাবনা করেন, 
অনিমিষনয়না উর্বশী প্রভৃতি অগ্সরারাও ভীত! বনহরিণীর ন্যায় চকিতনয়ন! 

হইয়া 128 নিকট আগমন করত বশীভৃতা। হইয়া থাকেন 1১৮ 

সুখ বিন্দুং কৃহা 1 ুচমুগমধৃত তদধো, 
হকার।দং ধ্যায়েন্ধরমহিষি তে মন্মথকলাম্। 
স সঃ সক্ষ্ষোভং নয়তি বনিতা ত্য ৪ 

| অিলোকীমপ্যাশ ভ্রময়তি রবীনদুততনযুগাম্ ১ 8১ সা 

অথ পঞ্ষমযাগে অভেদবৃদধয। আত্মানং শিবরপমেকাত্বানং বিভাব্য আধানাং 

পি সুতরাং ক্গ্াং কুগুলিনীং, র্কপকিরপাং বিভাব্য সত্বরজ- 

, * এই স্থলে সৌঃ এই শিবীজেতর অফি্া্রী দেবতা জানশক্তর হ্যান কথিত হইল 

বণিনী পতি আইশকি যথা _বশি্পী, কামেশ্রী, মোহিনী, বিমলা, ইশা. জজ 



8৮০ ক 1 তর মম্মথকলাং বিপাক যো ধযেং পলি: | 

রণাৎ বনিতা হন্ুপাদাদিঘটিতদেহাঃ সি: সঙ্ষষোভং নতি ইতি অতি-. 
তু, আও ঈমং ভরিবোকীমপি বৈলোকাতুতাং নারিকামপি তি বিভ্রম- 
যক্তাং করোতি। নায়িকাত্বে কারণমাহ,_-রবীনদস্তনযুগাং সার 
্তনদন্বাম্। ব্ৈলোক্যনায়ক: স ভবতীতযর্থ:। কথস্কারং ধারুরদি 

সুখং বিন্দু কত্বা রজোগুণ-হচকং বিরিফ্যাত্মকং বিন্দু ভু 
হুরস্থানে সত্বতমোগুণস্থচকং হরিহরাত্মকং বিন্দুরং এ 
যোঁনিগুণত্যস্থচিকাং হরিহরবিরিষ্্াক্মিকাং এ, চিৎকলাং হকারার্ধং 

কতা যোল্তস্তর্গতত্রিকোণাকৃতিং কতা ধ্যাক্েদিতি সরা: | ঘাচ প্রীক্ষে, | 
| [। সুীূছয়ং শনঘন্দং হদিস্থানে 

নিয়োজয়েৎ। হকারার্দং কলাং সুক্মাং যোনিমন্ত্র বিচিন্তরেদিতি 1” তছৃতং, 
ভাবচুড়ামপৌ,-:“মুখং বিদ্দুবদাকারং তদধঃ কুচ্্রীকম্। তদধ: সপরার্দঞ্চ 
ঘুপরিদ্কীতিমণ্ডলম্ ॥” ইতি ॥ ১৯ ॥ ট | 

| হেহরমহিষি" উ্ধাস্থিত. বিন্দুকে তোমার রী নর এবং অধ:স্থিত 

বিনুত্বয়কে তোমার স্তনযুগলন্বরূপ কল্পনা করিয়া তাঁড়ার নিন্দেশে হফা- 

বার্ধকে যোনিগুপত্রয়-স্থচিক ব্রহ্ববিষুশিবাত্িকা সুমা লাগে কল্পনা- 

পূর্বক যে ব্যক্তি তোমাকে কামকলারপা চিন্তা করেন, তাহার পক্ষে 

কামিমীগ্রণকে উদ্ভ্রান্ত করা অতি তুচ্ছ কথা, তিনি ্ন্যরূপ-স্তনযুগল-' 

হশোভিতা ত্রিলোকীরপা মপীকেও অতি শীঘ্র অনায়াসে হাত করিতে 

তা তীর দিনকে রিপা ক 

মন্তীসস্থচ রধাবিছ-শিবসবরূগ এবং ধ্য-অগি ও চন্রন্বরূপ রিন্দুতর়কে 

ধনী ও অনবে চিনতা করত ভাহীর অধযস্থলে চিংকলা ধ্যান' 
রবে তারা শুপস্থচক ও ব্রশ্ধাত্মক? &ইহাকে 



করণে করনা করিবে” তাহার, লে 'ষে এ রাহি 
'বিষুক'ও মহেশ্বর-স্বরূপা সত্মা চিংকলা ৷. এই হকারার্ধকে যোনির অন্তর্গত 
॥ ত্রিকোণীকৃতি চিস্তা.করিতে হইবে । এই বিষয়ে ্রীক্রমে কথিত কাছে যে 
শ্দেবি!.. -বিদবুতক্কের মধ্যে উর্াবিদ্দ স্বরূপ এবং তাহার নিয় হানে 
সূনযুগলরূপ বিন্দু স্থাপন করিবে । যৌনিমধ্যে ইহার নিষ়্ে না চিত 
কলীকে হকারার্দরূপ ভাবন। করিতে হইবে | ১৯॥ 

 কিবুস্ীমঙ্গেভা; কিরণনিকুরত্বামৃতরসং, 

হৃদি ত্বামাধত্তে হিমকরশিলামৃর্তিমিব যঃ। 
স সর্পাণাং দর্পং শময়তি শকুত্তাঁধিপ ইব, 
জরপ্লষ্ দ্য স্বথয়তি সধাসারশিরয়া ॥ ২০॥ 

অথ কাম্যধ্যানমাহ কিরক্তীমিতি | হিমগিরিিলামূর্তিমিব অর্থাৎ অক 
স্িপ্ততরাং বাং যে! হৃদি ধত্তে অর্পয়তি শকুস্তাধিপ ইব স সর্পাণাং দর্পং বিষং 

শময়তি । ত্বাং কিভূতাম্? অঙ্গেভয; কিরণনিকুরত্বামৃতরসং কিরণসমৃহীমৃতরমং 

কিরন্তীং বিস্তারয়্তটম | স্বুধাসারশিরয়া সুধাশ্রবপনাড়ীরূপয়া দৃষ্া 
জরপ্নুষ্টং জনং সুখয়তি । সুধাধারসিতক্েতি কচিৎ পাঠঃ। চক্দ্রমগুলবং 

দিয়তার্থ ॥ ২০ ॥ 

.জননি ! ধিনি নিজ দেহ হইতে কিরণসমূহরূপ অমৃতরস বিস্তার করিতে 

ছেন, ধীহাঁর মূর্তি হিমাচলশিলার ন্যায় অতীব সিপ্কতরা, তুমিই সেই কুলকু€ 
'লিনীরূপা। কাঁমকলা! । যে সাধক তোমার এবংবিধ স্থলরূপধ্যাঁন করেন, তিনি 

দৃঁিমাত্র গরুড়ের স্থায় সর্পবিষও বিনষ্ট করিতে সক্ষম হয়েন এবং তিনি চনত 

মণ্ডলের নায় নিগ্ীতম1 সুধাক্ষরণ-নাড়ীস্বরূপা দৃষ্টি দ্বারা দানি টি 

কেও নীরোগ ও. সখী করিতে সমর্থ হয়েন ॥ ২০ ॥ * 

তড়িরেখীতনবীং তপনশশিবৈশ্বানরমীং, 
নিষমাং বপ্জামপ্যুপরি কমলানাং তৰ কলাম্। । 

মহাঁপন্মাটব্যাং ছ্ুতমমমায়েন : মনসা, ৬ 

মহান, প্স্তো দধতি পরমাহলদলহরীম ॥ 1 ২৯' 

০ রি ইহা লল কামকলার গান, রত টা পু ৃ 



খের গ্রন্থমালা।... ৩৯৯ 
কাঁমকলায়াঃ £ধযানযুকতা বুষধধানিযাহ তড়িদিত্যাদি। হে মাতঃ। 

অহাস্থো যোগিনঃ হব কলাং চিৎস্বরূপাং মৃদুতমং নুন্ুখং যথা স্তাৎ তথা মনসা 

গল্ন্ত পরযহলাদলহরীং বর্ধনখাহুভবং দধতি প্রা বস্তি । মনসা কিন্তুতেন? 
'আমায়েন মায়ারহিতেন। কিভভৃতাম্? তড়িক্েখাতন্থী পর 

তপন-শশি-বৈশ্বীনরময়ীং বিন্ুত্রয়কাঁরণভূতাং ষঞ্রাং কমলীনা কমলানাং উপরি নিষপলাং 
বটউক্তোপরি স্থিতাম্। কুত্র? মহাঁপঘ্মাটব্যাং সহস্বদলরূপারণ্যে পত্রাণাং 
বাহুল্যাদুরণ্যত্বম।, তথা! চ যামলে--“মহাপদ্মবনা স্তস্থে কারণাননাবিগ্রহে। 
রবভূতহিতে মাতরেহ্যেহি পরমেশ্বরি।” ইতাঁদি 1২১1 

হে মাতঃ ! যে সমুদায় মহাত্মা যোগ প্রশান্তহদয়ে মায়া-পরিশৃন্তচিতে 
রি উপরি ব্রন্মরন্বস্থিত সহশ্রদল-পন্নমধ্যে তড়িল্লেখার ন্যায় শুস্্মতম! 

চন্ধসথ্্যাগ্রিরূপ বিন্দত্রয়ের কারণভূতা কামকলারপা ত্বদীয় সুক্মূর্তি দর্শন 
করেন, তাহারাই পরম আননদলহরী ভোগ করিয়া 1 থাকেন অর্থাৎ তৎকালে 

ভীহারা অনির্বচনীয় ব্রদহ্ধানন্দ-ুখান্ুভব করেন ॥ ২১ ॥ 

তাঁৎপধ্য।__এক্ষণে কামকলাঁতত্ব নিবূপিত হইতেছে। এই কাঁমকল! মহা 

ভরিপুরনুনদরীস্বরূপা অর্থাৎ বিন্ৃত্ররে তাহার অধিষ্ঠান বশতঃ তিনি ত্রিপুর-. 
ুন্দরী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। দক্ষিণামূর্তি-সংহিতাঁতে বলিয়াছেন যে, 
“বিনুত্রয়লমাযোগাৎ ত্রিবিন্দো ত্রিপুরা স্থিতা । বিন্দু সঙ্ল্পয়েদ্বক্তং তন্তা- 
বস্তা কুচদ্বয়ম্ ॥ তদধঃ সপরার্দিস্ত চিন্তযেত্তদধোগতম্। এবং কামকলাবপা 
সাক্ষাদক্ষররূপিণী ॥৮_অর্থাৎ বিন্দত্রয়ে ত্রিপুরা দেবী অবস্থিতা রহিয়াছেন। 
উর্ধস্থিত বিন্দুকে মুখ কল্পনা করিয়! অধস্থ বিন্দুদ্বয়কে' স্তনযুগলব্ূপে কর্ন! 
কৰিবে। ইহাঁর নীচে হকারার্ চিন্তা করিতে হইবে । এই কামকলাই 
মাক্ষাৎ নিত্যবর্ষন্ব্ূপাঁ। কামশবের অর্থ কমনীস্মা, কলাঁশব্দের অর্থ চন্ত্র ও 
অগ্রিন্বূপা। ভাবচুড়ামণিতে কথিত আছে,-মুখং বিন্দুবদাকারং তদধঃ 

কুচযুগ্মকম্। সর্বববিগ্যামৃতা পূর্ণং সর্ধববাগ্থিভবপ্রদম্। সর্বার্থসাধকং দেবী সর্ব- 
রঞ্লনকারণমূ। তদধঃ সপরার্দন্ত সপরিষ্কৃতিমণ্ডলম্॥ সর্ববদেবাদিভূতং তত সর্বদ- 

দেবনমন্তৃতম। সর্বাহলাদনসম্পূর্ণং সর্ধবশ্ঠপ্রবর্তকদ্॥ এতৎ কামকলাধ্যানং 
নুগোপ্যং সাঁধকোত্তমৈ:1*__অর্থাৎ উর্দাস্কিত একবিন্দুকে মুখরূপে ভাবনা, 
করিয়া তাঁহার নিশ়স্থিতবিন্দুয়কে স্তনযূগলরূপে কল্পনা করিবে। এই বিন্দু- 

'সর্বাধিস্তারূপ অমৃতে পরিপূর্ণ, সর্বববিধ বাক্পকতিপ্রমায়ক ও সর্বববিষ 
দক । ই বের নি কানের উতা বিস্াস করত; ভাহার 



না ও. জপ গসাধাই ইহার অনা করিয়া থাকেন ।. টন ক রঃ 
ও ব্রপা। . 

যারা বিশকে বনযগবন্থরূপ করনা কারি হইবে। ইহার 
নিলে” যে হুকারার্ধ আছে, তাহা সর্বশক্তিন্বরূপা পৃথিবী । গাদা 
্থবর-্মাত্ক জগতে জাগরাকা রহিষ্কাছেন। পু 
এই কামকলা-বিস্তা চক্রবিষ্থান্বরূপা । যে পুণ্যবান্- ব্যক্তি এই কামকলা 

(15: তিনিই মুক্তি লাভ করিতে পারন। এই কামকলার 
ধান করিবার সময়ে অগ্নি, চন্দ্র ও নূর্য্যকে তত্বত্বেজে বিলয়প্রাপ্ত করিতে 

হুইবে। পরে কামকলার উত্তরার্ধে “সমুদয় 'বিলয় করিয়া বদি সাধক বাহ- 
বিষের উপলব্ধি ত্যাগ করত মন অভ্যন্তরে স্থাপন-করিয়া পরমানন্দ অন্ু- 
ন্বপূর্ব্বক সহম্রদলকমলমধ্যে শিবশক্তিকে একীভূত দর্শন করেন, তরে তির্টি 
যোগী, তিনিই কৌল এবং তিনিই সেব্য। . ধিনি বাহ্ ও অ র 
সি কাম ইক তিনিই 

মারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া! থাকেন। 
, আগমকল্পক্রমপঞ্চশাখাতে . উক্ত হইয়াছে, _ দ্অধিলজনজ্ীবকমনিনী 

গী জিবিন্দোমূরধমান্েল অন্যেন কুচন্ম্বং শেষাঙ্গেনেশানী সাঁধকমন্ত্ 

টন কালী গৌরী তজপেণ ”-__অর্থাং ফিনি অধিলজীবের বি 
: কষববানে বিহার করেন, স্লেই কুলকুণুলিনীই সুঙ্ষরূপে কামকলা বনিয় 
 বিখ্যাতা। ১, করিতে হইবে । উ্ধস্থিত একবিনু 

প। মুখবিন্দু হইতে চক্ষু, কর্ণ, 
এ টি ও নিন হইতে পা ক, লি সি টিপ গ্রহ 

কহ, চরণ ভু করিবে ২ এই, গবতীই হা 

ভারা, শোর পরসথতি শবে হি
 য়া থাকেন ॥ 



নত |  ইচ্ছাদানসমাযোত | গ তৌৌদ্রী ' শূঙ্গারযাগতা পর, 

রব্রপা লাঁ তরিপুরা পরমেশ্বরী |. বিন্দোরককরভাবেন ৮১ ক্ষিণেন সু 
 তশ্মাদ্ ঘারপর্যভুং 'মৃালতন্তরূপিণী । আধারং পুনবাগতা  তিমিভং 
্হিসংমৃতদ্। ঘিতীরাঙ্থরভাবেন সপরার্ধ্বরপিনী। পরব্স্বরূপা সা 1 বিপুরা 
রমেস্বরী॥/”__-ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে, কামকলার বিনুত্রক্বের মধ্যে কামবিদ্মুর 

অস্কুরভাবে পদ্মবনবিহারিণী কুলকুগুলিনী প্রাদু্ভতা হইয়া থাকেন। দক্ষিণদিকৃ- 

ৰ স্থিত কামবিনদু অঙ্কুরিত হইয়া ঈশানকো ণস্থ বিন্দু পর্যন্ত গমন রিলে একাটি : 

*রেখা হইবে । এই রেখার নাম বামাশক্তি ও চিৎকলা। এ রেখা পুনর্ধধবার - 
'ঈশানকোণস্থ বিন্দু হইতে বর্ধিত হইল! বাযুকোণস্থিত বিন্দু পরধযস্ত গমন . 

করিবে । এই রেখার নাম জ্যোষ্ঠাশক্তি, ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী। এ রেখা 
পুনর্বার বায়ুকোণস্থিত বিন্দু হইতে অস্কুরিত পূর্বোক্ত প্রথম্াঙ্ছুরে ( দক্ষিশ- 
দিকৃষ্থিত বিন্দুতে ) গমন করিবে । এই রেখাকেই রৌড্রীশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি 

বল যাঁয়। ফাঁমকলা এইব্ূপে ব্রিকোণাকারা হইয়া পরনশিবের সহিত শৃঙ্গারে 
প্রবৃত্ত হয়েন। এই কামকলাই ব্্স্বরূপা ব্রিপুরা! ও পরমে্বরী। পূর্বোক্ত 
কামবিন্দুর দক্ষিণদিকে ষে আর একটি অঙ্কুর হইবে, তাহা! ত্রিবৃত হইয়া 
প্রণবাকাঁরে পরিণত হইবে। এ প্রণব হইতে পুনর্কার অস্কুর উদ্গত হইয়া 
মুশালন্ত্রের আকারে মৃলাঁধার পর্যন্ত.গমন করিবে । তৎপরে 'প্ী রেখা 
ষ্লাধাঁরে গমন করত ত্বিবলয়াকারে সবয়ূলঙ্গ বেষ্টন করিয়া খাঁকিবেন।, 

 এই"কামকলার দ্বিতীয় অস্থুর-হইতেই দেবীর শরীরের উত্তরার্ধি প্রকাঁশিত 
হইবে। রঃ কামকলাই পরমন্রদন্বরূপা অিপুরা ও পরমেরী ॥ ২১॥ টি 

রবি বং বাসে হকি বিতর দৃষ্টি সককুণ্া-... 

মে জাহান খাও এ 
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- ক 'কপাবলোকৰং বির দেই ইতি মি জি কর্ূং বাচ্ছন্ বাধা কু্ববন্ 
রি ব জানি “্বদ্ ইতি কথয়তি -উচ্চারয়তি তদৈৰ উচ্চারণকাব এব তন্বৈ 

মতি উচ্চারণক্তে অর্থাৎ ভবানীতি সন্বোধনপদন্ত লোড়ুত্বমপুর- 

কর গনহ্ন ম্য়ি বাচিত ইতি বুদ্ধা নিজ 

সাযুজাপদবীং . দিশসি আত্মনোৎভেদং দদাসি। * সাযুজাপদবীং কিন্তুভা? 
মূকুন্দবরদ্ষেজক্ষুটনূকুটনীরাজিতপদাঁং হরিবিরিক্ধীন্্রনানা রত্বপ্রকা শযুক্তমুকুট 

 নিশ্মিতপদ্দাম্ ইতি প্রাঞ্। কশ্চিত্ কৃতর্কবুদ্ধিবাছুল্যাৎ ব্ধাস্থং ব্যাথ্যাং 

3 

করোতি ॥ ২২॥ তি 

“ভবানি !। আমি তোমার দাস, তুমি আমার প্রতি 

সফ্করণ দৃষ্টিপাত রর এইরূপ স্তব করিতে ইচ্ছুক হইয়া যদি 
কোন ব্যক্কি, “ভবানি! তুমি,” এই পর্য্যন্ত বলে, তাহা হইলেও তুমি তি 

ক্ষণাঁৎ এ ছুই পদের অর্থ অনুসারে তাহাকে ব্রক্ধা, বিষ্ণু ও মহেজ্দ্রের মুকুটরত্ব 

দ্বারা নীরাঁজিত-চরণ নিজ সাযুজ্যপদ প্রদান করিয়া থাক ॥*২২ ॥ 

 ত্বয়া হত্বা বামং বপুরপরিতৃপ্তেন মনসা, 

শরীরার্ধং শস্তোরপরমপি শহ্কে হতমভৃৎ । 

তথা হি ত্বদ্রপং সকলমরুণাভং ত্রিনয়নং 

কৃচাত্যামানস্্রং কটিলশশিচুড়ালমুকুটম্ ॥ ২৩ ॥ 

অথ টাকার ত্বরেতি। হেমাত:! ত্বম্সা শস্তোর্বামং 

| বপুর্বত্বা আজ্মনো দক্ষিণাঙ্গেন শিবন্ত বামাজং মিষ্রীকৃত্য অর্ধনারীশ্বরমূর্তিং 
বিধায়াপি মদসা অপরিতৃপ্রেন তৃপ্তিমগচ্ছতা অপরং দক্ষিণার্ধমপি ত্বয়া হৃতত- 

মভূৎ ইতি.শক্কে তর্কয়ামি; সর্বং শভ্তোঃ শরীরং তবষ্যেব মিশ্রীভৃতং তর্করাছি 
ইত্যর্থ:। ভত্ব হেতুং দর্শয়তি তথাহীত্যাদি । ইদানীং ত্বজ্পং সকলং 
অরুণাঁভং অর্দনায়ীশ্বরত্বাৎ পূর্বং- অর্ধং পাগুরমাসীদিতি ভাবঃ | পূর্ববং 

ার্যনয়নমাসীৎ ইন্রানীং ত্রিনয়নম্। পূর্ববং কুচৈকেন নত্রতা আসীত ইদানীং 
ম্। কুটিলশশিষুক্তচুড়াচ্ছাদকং মূকুটং যন্মিনূ। পূর্বং মুকুটশশি- 

ক্ষেন ভূষিতং রান. বনী নর টি 
মিতা ॥ চি এত ৯ টু 



ধ্যৈ রসথমালা? ৩১৪ 

বাগ হণ পর্ব নারী হঠাত পরিভ্ধবাগ! হইতে 'না 
পারিয়া তুমি মহেলের অবশিষ্ট দক্ষিণাঙ্গও হ্রণ পূর্বক নিজ শরীয়ে মিশ্রিত 
করিয়াছি। আমার ঈদৃশ অঙ্থুমানের প্রতি কারণ এই যে, তুষি পূর্বে যখন 
অর্ধনারীশ্বরমূর্তি ছিলে, তখন, তোমার অর্ধশরীর পাঁগুরবর্ণ ছিল, এক্ষণে 
র্বাঙ্গই অরুণবর্ণ দেখিতেছি ।' তৎকাঁলে তোমার সার্ধদবয় নয়ন ছিল; এক্ষণে 

রিনয়ন দৃষ্ট হইতেছে । পূর্বে তোমার দেহ এক স্তন দ্বারাই আনত ছিল, 
এক্ষণে স্তনযুগল দ্বারা আনত দেখিতেছি। তৎ্কাঁলে তোমার মন্তকে শশি- 
কলার অর্াংশ ও মুকুটের অর্দাংশ শোঁভা পাইত, এক্ষণে সেই মন্তকে সম্পূর্ণ 

নযুরার াজিজানানা রঃ 

জগৎ স্থতে ধাঁতা হরিরবতি রুদ্র: ক্ষপয়তে, 

তিরস্থূর্বন্নেতৎ স্বমপি বপুরীশঃ স্থগয়তি। 

সদাপূর্ববঃ সর্বং তদিদমন্্গৃহ্াতি চ শিব 
স্তবাঁজ্ঞামালন্বয ক্ষণচলিতযোভ্রলতিকয়োঃ ॥ ২৪ ॥ 

শ্ীষত্যাঃ পঞ্চেশ্বরারাধ্যত্বমাহ জগদিতি । তব কিঞ্চিচলিতয়োর্- 

লতিকয়োরাজ্ঞামীলম্ব্য তব কটাক্ষমীসাগ্য ধাতা জগৎ স্থতে নিশ্মীতি, বিষ্কুঃ 
ক্ষতি, রুদ্রো নাশয়তি, ঈশ এতৎ কষ্ট্যাদ্িকং কম্ম তিরুস্কর্বন্ নিন্দন্ স্বং বপুঃ 

স্থগয়তি বিষদ্বব্যাপারং পরিত্যজ্য যৌগেন আত্মনো দেহং স্থিরীরুত্য তিষ্ঠ- 

তীত্যর্থঃ। সদাপূর্ববঃ শিবঃ অর্থাৎ সদাঁশিবঃ তত কষ্ট্যাদিকং কর্ম ইদং ঘোগা- 

ভ্যাসং কর্ম সর্বং অন্ুগৃহ্াতি আত্মসাৎ করোভি ॥ ২৪ ॥ 

হেমাতঃ! তোমার ঈষচ্চলিত ভ্রলতা দ্বারা আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ব্রদ্গা 
জগত স্থান করিতেছেন, বিষণ তাহা রক্ষা! করিতেছেন এবং যথাসময়ে 

রুদ্র আবাঁর সেই স্থষ্ট জগৎ লয় করিতেছেন । ঈশ্বর অর্থাৎ নারায়ণ 

্টি-স্থিতি-প্রলয়্কাধ্যে লিপ্ত না হইয়া যোগবলে আপনাঁকে স্থির করিয়া 

রাখিতেছেন এরং সদাশিধ ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কার্্য নিযুক্ত খাতির যোগ- 
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রানি বিষ্পনিতানামপি শিবে, 

ক পুজা তব চরণস্কোর্ধা বিরচিতা ॥ ৃ 



ৃ গু বাস্বয়, রঃদত্বতমাং রে বারা জারস্ত ডি রে পরনৃতি: রবে 
ৃ কারন বা তরোল্ছুলনিষেচনেনেতি ভাবঃ হেত্স্তরমাহ, তথাহি এতে ্রহ্ধা- 

এ দয়ং রাতংসমুকুটাঃ সম্তঃ ত্বৎপাদোদ্বহনমণিপীঠন্ত নিকটে শহবদন- 

শ্বরতং স্িতা । মুকুলিতৌ : পুটাকুতৌ৷ করাবে উচ্চতরং "পিরোভূ্ষণং 

 বেষাম্। ত্বৎপাঁদাীবেব উন্বেতে ধেন রত্ুসিংহাঁদনেন তশ্য নিকটে অর্থাততন্তা- 
মনবরতং স্থিতাঃ। ত্বৎসেবয়! সর্ব্বেষাং সেবা! জায়ত ইতি ভাবঃ 0২৫ 

হে শিবে । তোমার চরণকমল অর্ডনা করিলে ত্রিগুণজনিত দেবত্রয়ের 

অর্থাৎ ব্রহ্ধা, বিষ ও মহেশ্বরেরও পুজা কর! হয়; তীহাদিগের আর স্বতন্ত্র 

পুজার অপেক্ষা থাকে না। কারণ, তোমার চরণকমলের আধার মণিপীঠের 

নিকটে নিরত্তর অবস্থিত এই ব্রদ্ধা, বিষুট ও মহেশ্বর করপুটে অগ্জলিবন্ধন- 

পূর্বক 'তোমার পাদ-পদ্মদ্য় নি নিজ মুকুটের ভূষণম্বরূপ করিয়! 

উখিয়া 1২৫॥ 

রিকি: পঞ্চত্বং ব্রজতি হরিরাপ্রোতি বিরতি, 

বিনাশং কীনাশো ভজতি ধনদো যাতি নিধনমূ। , 
বিতন্্। মাহেন্দ্রী বিততিরপি মম্ীলতি দৃশাং, 
 মহাসংহারেহস্ ্মিন্ বিহরতি সতি ত্বপতিরাসৌ ॥ ২৬॥ 

্ীত্যাঃ পাঁতিব্রত্যমাহ বিরিঞ্চিরিতি । হে সতি 1 দি ষহা 
7 সংহারে মহাঞ্জলয়ে সে ত্বংপতিঃ সদাশিবে। বিহরতি নান্সঃ তব সতীত্ব 
নুহ । যশ্মিন্ সংহারে বিরিকি: সা হিরা ভারি।, ৮৯ বি 

| কচিং পাঠ: ঃ ও ॥ 



নিধন প্রাপ্ত হয়েন এবং মহেঙ্ছের রি গ প /নয়নসমূহও শিখ । 
৷ জিত হইয়া বার অর্থাৎ মহেন্্ও মহানিদ্রায় অভিভূত হয়্েন। এই মহা- 
ৃ হারাবে ্ফমাত্র তোমার পতি মাকালই বিস্বার করিতে থাকেব ্ 

»:.. : অুধাসপ্যাঙথগ্ গ্রতিভযজরামভাহরপী). 
। . বিপস্ত বিশ্বে বিধিশতমখাস্তা দিবিষদ:। 

নিল , করালং যত ক্ষেড়ং কবলিতবতঃ কালকলনা, | 
্ ন শভো্তনুলং জননি তব তাড়ফমহিমা ॥২৭,॥ 

| ্ব্ীত্যাঃ পাঁতিত্রত্যমাহ নুধামিতি । হে জননি!, প্রতি টি 

ভন়ং প্রতিভয়জরামৃত্যুহরশীং নুধাং অমতং অপ্যাস্বাগ্য ব্রন্ধন্তরাগ্াঃ সর্ব্ব দিবি- 
ষদে দেবাঁঃ বিপগ্যন্তে বিপন্না ভবস্তীত্যর্থঃ। ভয়ানকং বিষং কবলিতবতঃ 

ভক্ষিতবতঃ শস্তোর্যরর কালকলনা কাঁলবশ্যতা মরণ, তন্থুলং তন্ত মূলং তব . 
তীড়ঙ্কমহিমা তব প্রকাশ্তং তবাস্মপ্রকাশাদেব শস্তোমু হন তাক 

তাড়ন্ক: স্বপ্রকাশে স্তাতাড়ন্কং কর্ণভূষণম্ ॥ ২৭ ॥ . | 

হে জননি। জরা, মৃত্যু ও বিপক্ষ্-খিদূরণ-ক|রী অস্বত পান করিয়াও 
এই জগতে ব্রহ্ধা ও ইন প্রভৃতি দেবগণ প্রল্নকালে কাল-কবলিত হইয়া 
ধাকেন। . কিন্তু নীলক$ সগ্ভোমৃত্ার কারণ ভীষণ কালকুট ভক্ষণ করিয়াও 
কালের বশীভৃত হয়েন নাই। এ স্থলে শল্ু-শরীরে তোমার অনুপ্রবেশ এবং 
তোঁষার কর্মভূষণের মহিমাই তংপ্রতি কারণ ॥ ২৭॥ | 

জো জয়: শল্পং সকলমপি ্াবিরচনত, 

গতিঃ প্রীনক্ষিণ্যং ভ্রমণমদনাগ্াহুতবিধিঃ | 

. গ্রশামঃ সংবেশঃ নুখমখিলমাত্বার্পণদশা, নিক 
্ লীগ তবতু বনে বিললিতম্॥ ২৮ ॥ ্ :. 

্ শা রে আনযোশ, ্রকটাকরোতি জপ ইতি। যন্সে ব্ সি তং বে্তং : 

্ ্যাযো তবতু তর. ই, ভবতু। তৎ কিমিত্যাহ ।- যম 
_সকলং 

যো বচনমাং জপো তবতু। যঘ সফলং লরি: লাবিরচনং 
| বু যয সকল, গতিঃ গমনমান্রং প্রাদক্গিগ্ ভমণং তবু মম আদনাদি 

সি 



. €ভাজনপানকাং এট ভবতৃ! মম আবেশ: পরমার ্ া্রানোহস্। 
 ষমাজধিলং+ স্ৃখং শক্তিসংযোান্খমান্রং আত্বার্পণদশা আত্মনি ১ বানী, 

রঃ অভেদভাবেনারপণমন্ত লকলযিভাজহললিঙম 8২৮ ্ টনিক *ঠি 
মাঃ! আমি সংসারমধ্যে যখন যে রার্ধ্য করিব, ততসষস্তই যেন কোর 

 খর্চনাক্ষরূপ হয় এবং আমার বাক্যসমূহ তোমার অপস্বরূপ .ইউক। 
ৃ আমি যখন যেরূপ অঙ্গুলিসঞ্চালন করিব, তৎসমুদয় তোমার ১৮৫ 
আমি যখন যে দিকে গমন করিব, তাহা, তোমাকেই প্রদক্ষিণ করা স্বরূপ, 
আমার পান-ভোজনাদি তোমার উদ্দেশে আহতিপ্রদানন্বরূপ, আমি বখন 

শয়ন করিব, তখন তাহা তোমার উদ্দেশে সাষ্াঙ্গ-প্রণাষন্বরূপ এবং আমার 
নিখিল শক্তিসংযোগজন্তি সুখ আত্মার্পণস্থরূপ হউক ॥২৮। 

দদানে দীনেভ্য: শ্রিয়মনিশমাত্মা হুসদৃশী- 
* অমন্দং সৌন্দর্্যস্তবক-মকরন্দং বিকিরতি। 

তবাম্ষিন্ মন্দারম্তবকন্তুভগে যাতু চরণে, 
নিষজ্জন্ মজ্জীব: করণচরণৈঃ ষট.চরণতাম্ | ২৯। 

অধৈকান্তিকীং ভক্তিমাহ দদানে ইতি |. হেমাতঃ! অম্সিযন্দীরস্তবক- 
স্ভগে পারিজাতপুষ্পগুচ্ছমনোহরে তব চরণে মম জীবো নিমজ্জন্ করণচরণৈঃ 

 ড়িজিয়রূপৈশ্চরপৈঃ যটউরণতাং ভ্রমররূপত্বং যাতু । কিন্তুতে? দীনেভাঃ 
| অনিশং নিরস্তরং আস্মাহুসদৃশীং স্বাভিন্নাং শ্রিয়ং আত্মসদৃশমৈশ্বধ্যং দদানে। 

তথাচ মুক্তিশ্তুর্বিধা, সাষ্টি-দালোক্য-সারপ্য-সাধুজ্যমিতি। পুনঃ কিন্তুতে ? 
'সৌন্দধ্যসমূহরূপং মকরন্দং অমন্দং যথা স্তাত্বথা বিকিরতি বিক্ষিপতি ॥ ২৯॥ 
হে মাতঃ! তোমার বে চরণ দীন ভক্তজনগণকে সর্বদা আন্মসদৃশ উ্ব্ধয 

| পরদান,করিতেছে, যাহ! হইতে নিরন্তর সৌন্দধ্যসমূহরূপ মকরন্দ ্ষরিত হইয় 
থাকে, যাহা পারিজাতকুনুম-স্তবকের স্ার রক্রবর্ণ ও স্থমনোহর, তোমার ' 

সেই চরণ-সরোজে আমার অন্তঃকরণ নিমগ্ন হইয়! ছয় ইন্জির দ্বারা ঘট পদরূপ 
ধারণ করুক ॥ ২৯। | 

. কিরীটং বৈরিঞ্চাং পরিহর পুরঃ কৈটভভিদঃ, 

কানে কোটারে ক্খলসি জছি জস্তারি 



নব এ নাং রমা আরাধ্যত্যাহ ক্রীটয়িতি। হেষাতঃ! এক 
ন্দাদিযু সংস্থ অকম্মা্তব ভবনং উপবাতন্ত শিবন্ঠ অভ্যুখানে সতি পরি- 
জনোক্তির্র্চনং বিজয়তে জয়েনাভিনন্দিতো ভবতি | তৎ কিমিত্যাহ৮_. 
সগ্রতো বৈরিধাং কিরীটং ইদং পরিচ্্ পরিভাজা গঞ্ছভার্থ। কৈটভা 
ভিদে বিষ্ণোঃ কোটারং মুকুটং কঠোরং অন্মিন্ স্খলসি পতসি অত্র সাবধানী 
ভব ইতি ভাবঃ | জজ্াঁরিমুকটং জহি ধাতুনামনেকার্থ্থাৎ হনধাতুস্ত্যাগার্থে। 
পরিত্যজ্য গচ্ছেত্যর্থ ॥ ৩০ ॥ | 

মাতঃ! তুমি সহসা উখিত হইয়া যখন ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ কর এবং 
তোমার পরিজনবর্গ ব্রন্ধা,বিঞ্ু প্রভৃতিকে মৃত্তিকাবনত-মন্ততে প্রণাম করিতে 
দেখিয়া তোমার সতর্কতার জন্য বলিতে থাকেন যে, “দেবি! সম্মুখে ব্রহ্মার 
কিরীট রহিয়াছে, ইহী দ্বারা বেন তোমার চরণে আঘাত লাগে না ।” এখানে 
বিস্তর কঠোর মুকুট, সাঁবধাঁন হও, যেন ইহাতে পদস্থলন হয় না । এখাঁনে 
দেবরাজের মুকুট, ইহ অতিক্রম করিয়া আইস।” দেবি! তোমার পরিজন- 
গণের এই সমস্ত বাঁক্য জয্বোল্লাসে পরিপূর্ণ হউক ॥ ৩০ ॥ 

রি চতুঃষষ্ট্যা তন্বৈঃ সকলমভিসন্ধায় ভূবন 
স্থিতন্তত্তৎসিদ্ধি-প্রসবপরতন্ত্ঃ পশুপতি:। 
পুন্বনির্বন্ধাদ খিলপুরুষাঁর্থিকঘটনা- 
স্বতত্ত্ং তে তন্ত্ং ক্ষিতি তলমবাতীতরদিদম্ ॥ ৩১ | 

শ্রীমত্যা নিজতম্বমহিমানমাহ চতুরিতি। পণুপতিঃ শিব: চতুঃষষ্ট্া 
নিত্যতন্ত্ৈঃ সকলং ভূবনং অভিসন্ধায় স্ঞাত্বা অর্থাৎ চতুঃযিতন্ত্রাবলোকনেন 
র্কজ্ঞো ভূত্বা তত্তৎসিদ্ধিপ্রসবপরতন্ঃ যস্থিন্ তস্ত্ে যা সিদ্ধি: প্রমাণবাহুল্যাৎ 
তত্বৎ-জ্ঞানে অস্বতন্ত্ঃ সন্ প্রথম স্থিতঃ। তথাচ, পুরাঁণাগষসিদ্ধান্তং নিভ্যমাহু- 

নিব | পুনস্তপ্ি্বন্ধাৎ তব প্রযত্বাৎ অন্মিন্ পুরুযার্থৈকুঘটনাৎ হেতোঃ 

 সকলসিদ্বীনামেকত্র ঘটনাদ্ধেতোঃ স্বতন্বং নাম বান ইদং তন্্ং 
ক্ষিতিতলং অবাতীতরৎ অবভারক্বামাস ॥ ৩১ ॥ ৰ | 

জননি ! ভগবান্ পণুপতি শিব উন বৃ নি | 
নিখিল বিষয় অবগত হইয়া লরবজ্ঞতা নাভ করত যে তন্ত্রে যেরূপ সিদ্ধি হইতে 
পারে, তাহা. জগতে প্রচারের জন্য ইতিকর্তব্যতা-নিরূপণের অধীন হইয়া 

ধাকিলেন। পরে তোমার নির্বন্ধাতিপয প্রযুক্ত পুরুযার্থচডুটর এবং তত্বৎ- 



শির ূ ই বর এ একত্র ্্টত ক ভিনি স্ত্তন-নামুক তেয়ার 
রা নি কুল পৃথিবীতে অবতাকসিত করিয়াছেন 1৩১. 

লি শিব কামঃ তির রিং নিতকিরগ 

স্মরো হংসঃ শক্তত্তদূ উ* পরামারহরয়ং | 
ৃ নী হলেখাভিত্তক্ভিরবসানেষু ঘটিত, 

॥/ তিজ্তে তে ব্ন্তব জন্দ্মন নীমাবরবতাষ্॥ ৩২ ॥ 

হবি মঙ্্ো্বারমাহ শিব ইতি। হে জুননি [ অমী বর্ণা অবসানেষ 
রা অিকটাস্তেঘ মন্াত্মিকা়ান্তব তিস্তভিঃ হলপেখা ভির্ঘটিতাঃ সন্ত: ু রতিমত্যা- 
স্ব নামাবয্বতাং ভজন্ত যান্তি। তথাচ, মন্থাত্মা৷ দেবতা প্রোক্তা ইত্যাদি ।, 

চা | ক্তমাহ স্বচ্ছসংগ্রহে ,_ “যন্মাদখিলমন্াণাং হীজানামপি সর্বশ:। 

ৃ বলেখেষ হি লাগি হল্লেখা যুজ্যতে ততঃ 1” কে তে ইত্যাহ--শিব ইত্যাদি । 

পশিবো হকার, শক্তিঃ সকার: কাঁলঃ ককারঃ ক্ষিতির্লকারঃ অন্তে হ্রীকারঃ | 

 প্রথমং বাগবকূটদ্।. । অথশবেন বীজান্তরং দর্শয়তি | রবিহূকার্ব: শীতকিরণঃ 

সকার: শ্মরঃ ককারঃ হংসো! হকারঃ শক্রো লকারঃ-অন্তে, হকার: | ইতি কাচ 

রাজকুটম্। তদমৃশবেন বীজাস্তরং দর্শয়তি। পরা সকাঁরঃ মারঃ ককারঃ 

হরিলকারঃ অুস্তে হ্রীঁকারঃ। ইতি ট্রলোক্যমোহিনী নাম বনি 

ধা বিস্তা লোপামুদ্াখযা সর্বমন্্বীজরূপা ॥ ৩২ । 

হে জনি! শিব বলিতে সকার, কাম বলিতে ককার, ক্ষিতি শবে 

লক্কীর এবং ইহার অস্ত হললেখ! অর্থাৎ হ্রীঁ; এই বীজ যোগ করিলে “হ স 

কল হীং এই অস্ত্র হইল) ইহার নাম বাগবভবকূট। রবি শব্দে হকার, লীত- 

কিরণ রলি। সকার, স্বর শে ককার, হংস বলিতে হকার, শক্র শবে লকার,, 

ইহার অস্তে হৃল্পেখা যোগ করিলে গ্ছ,স কহ লী এই মন্ত্র হইল; | 

'ইছার নাম কামরাজকুট । পরাশৰে সকার, মারশব্দে ককার, হরিশবে লকার, 

ইহার অন্ত হেখা ঘোগ করিলে “ন ক লত্বীং এই মন্ত্র হইল) ইহা 
৬ 

হির্না-নামক শক্তিকূট । এই জিকুট-মন্ন্থিত- বরণগুলি তো: 

ছে পাৰ হইডেছে ২8: 
| 

বার সহসা এই নিকট দত 



. শ্যরং ঘোলিং লী নিলি 
- নিধাক্সৈকে নিত্যে নিরবধি মহা বিলার, । 
-এজপত্তি ত্বাং চিন্তামণিগুণ বদ্ধ পা 

.. শিবাছো জুহ্ত ক্বাাহতিনক | ॥ ৩৩]. 

বিস্স্তরং দশরক্লাহ শ্মরমিত্যাদি । হে নিত্যে। তব মনত লি 

জিতরং নিধায় একে অনান্বাং ভজন্তে | কিন্ত দিত্যাহ,__স্মরং. ককারং, রর 
নিমেকারং, লক্্ীর্মীকারম্। কেচিন্বীজন্তয়মাহঃ ম্বরং কামবীজং যোনিং 

তুবনেশীবীজং লক্্মীং শ্রীবীজম্। যে'শিবাগ্রো কুগুলিনীমুখে গোলোকচ্যুতামৃত- 
ধারাহুতিশতৈর্জুহস্তঃ চিন্তামবিগুণনিবন্ধাক্ষরলয় ভবস্তীতি অর্থাৎ, পরমাস্থতেন 
কুণুলিরনীং তরপযস্তঃ শঙদত্রন্ধণি লীনা ভব্তীতার্ঘঃ। ্রভির্গোলোকা িষাতূপা, 
তন্তা স্বতধারা পরমাম্বতধারা । তথাচ গৌতমীয়ে--"গোঁলোকং তত সমা- 
খ্যাতং বদ্ধিফণৌঃ পরমং পদম্।” চিন্তামণিঃ চিৎকলা অভিই্ফলদাতৃত্বাৎ । 
ত্তা গুণৈঃ 'সত্বরজন্তমোভিনিবদ্বেয অক্ষরেষু 'লয়ো যেষাম্ । নাস্তি ক্ষরং 

ক্ষরণং ধন্য তত অক্ষরং ব্রদ্ধ ইত্যর্থ: ৷ তে কিন্ভুতা:? যহাঁভোগরসিকাঁঃ । অপ- 

ধ্যাপ্তসুখাভবকাজ্কিণঃ ৷ জপস্তীতি কচিৎ পাঠঃ। তত্র মন্্রূপিণীং ত্বাং জপ- 

স্ীত্যর্ঘ,। বলয়েতি কচিৎ পাঠ: । তে চিন্তামণিগুণবিদ্ধাক্ষরলয়া ভবস্তি। 
বলয়া মালা চিৎকলাগুণৈগিবদ্ধা অক্ষমালা যেষাম্। এতেন নরানিনো 
ভবস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৩॥ 

হেনিত্যে! মহাভোগরসিকা অর্থাৎ অপর্ধ্যাপ্ত ডি জন- 

গণ তোমার উল্লিখিত মন্ত্রের আদিতে ক এ ঈ অথবা লী ত্ী রং এই বীজ 
যোগ করিয়া সর্বদা জপ করত যদি কুগুলিনীমুখে গোলোকাধিষ্ঠিত ুতিসন্ভৃত ্  
শত শত স্বতাহুতি স্বারা অর্থাৎ পরমাম্ৃত ছারা ছোম করেন, তাহা হইলে 
তীহারা চিন্তামণিগুণে নিবদ্ধ অক্ষরে লয়প্রা্ হয়েন ॥ ৩৩ ৮ 

 ভাতপর্ধ্য।__এ স্থলে চিন্তামশি শব্দে অভীষ্ফলদারিনী চিৎকলা | উতলা 
সন, রজ ও তমোপ্ুণমর। তাহা বারা নিবন্ধ অক্ষর অর্থাৎ শব্ধ অথবা 

| উপহিত ইচতন্রপ পরমনরদধ॥ ৩৩ 
শরীরং ত্বং শস্োঃ হলো 

তবাক্সানং মন্ে ভগবতি তবাত্মানমনয্মূ! 

ছি বং সমগ্র ॥ এ 



বি শভোত্াদ্পো ববিশ্বযাপকং উহা পরী 
' ত্বমা তবাপি বিশ্বাকুতেরনং খুপরপাঘৰর্জিতং আত্মানং ভবাত্বানং অর্থা 
; দ্বিশ্বব্যাপকং ব্রদ্বরূপং মন্টে। অতঃ.কারণাৎ বাংখুবয়ো: উ্ভয়সাধারণভাঁবেন 

_ শেষঃ শেহীত্যয়ং সম্বন্ধঃ অর্থাৎ জয়ং পুরুষঃ-ইয়ং প্রক্ৃতিরিতায়ং সম্বন্ধ; স্থিতঃ। 
 কিন্ুতয়োঃ ? সমরসপরাঁনন্দপদয়োঃ সমানৈশ্বর্্যানন্দনির্ভরয়োঃ ॥ ৩৪ ॥ 

হে ভগবতি! পরমত্রহ্্বরূপ শিবের চন্তরক্্যরূপ স্তনযুগল-সুশোভিত যে 
ৰ ১ বিশ্বব্যাপক তি, তুমিই সেই বিরাট, বিশ্বমৃর্তি। গুণাতীত বিশ্বব্যাপক ব্ধ- 

: স্বরূপই তোমার স্বরূপ । মাত; ৷ একখাত্র তুমিই শিব-শিরূপে আধারাধের- 
ভাবে পুরুষ ও প্ররৃতিরূপে নিরূপিত হইতেছ। স্ততঃ তোমরা উভয়েই 
(পরপর অভি পরমাননারগ ॥ ৩৪ । 

মনত ব্যোম ত্বং মরুদসি মরুতসারথিরপি, 

, ত্বমাপত্তং ভূমিত্বয়ি পরিণতায়াঁং ন হি পরম্ | - 
ত্বমেব উই পরিণময়িতুং বিশ্ববপুষী, 

. চিদানন্দাকারং শিবযুবতি ভাবেন বিভৃষে ॥ ৩৫॥ 

অথ ব্রহ্ষণঃ সর্বত্রৈকতামাহ মন ইতি। হে শিবযুবতি ! তং মনঃ পরম- 

 শিবস্থানং মহলেক ইত্যর্থঃ। ব্যোম ত্বং তপোৌলোকঃ সদাশিবস্থানম্। ত্বং 

বাযুর্জনলোক ঈশ্বরস্থানম্। ত্বং অগ্নি স্বলেশকো নারা়ণস্থানম্। ত্বং আপঃ 
হুবলেখকঃ রুদ্রস্থানম্। ত্বং ভূমিঃ ভূলেকো ব্রক্স্থানম্ । এত্বৎ ষট চক্ররূপং 

. তব সুম্মং রূপমিত্যর্ঘঃ | স্থুলরূপমাহ ত্বীত্যাদি। ত্বয়ি পরিণতায়াং ষচক্র- 
 দ্েহং প্রীপ্তায়াং ন হি কিঞ্চিৎ পরমস্তি ত্বংব্ন্ধাপুরূপা ভবসীত্যর্থঃ। তৎকিং 
"সত্যমিত্যাহ ত্বমেবেত্যাদি। স্বং' আত্মানং পরমান্থাদীনাং চিদানন্দরূগং 
পরিণময়িতুং ম্ববশে কর্ত্ং ভাবেন লীলয়া বিশ্ববপুষা, ষটচক্রাত্মকদেহেন অর্থাৎ 

 হচক্রতেজসা বং চিদাননাকারং বিভৃষে াফি। এতৎ দত্যলোকং লোক 
ই! ! ত৫॥. 

 হেষাতঃ ! মই মন (পরমশিবসথান হর্স), তৃমিইব্যোষ (সদা 
শিবা গোলক), তুমিই বায়ু (ঈশ্বরস্থান জনলোক ), তুমিই অগ্নি 
(কদস্থান ক্রলেক ), তুমিই জল (নানারণস্থান তৃবর্লেেকণ এবং তুমিই 
জের স্থান তৃদে্ক)।' ইহাই যসফমণে তোমার সস্থরপ। তম হরণে 
. পরিণভা। হইলে তুমি তি আর কৌন বনতাই থাকে না; ভংকালে তৃিই বিশ্ব 



্ পা ্  বার নখ নদে চিদবনাকার ধার রী 

শিবাক্ানং বনে সাবিরা | 

উভাভ্যা মেতাভ্যামুভয়বিবিমুদ্দিন্ঠ দয়া, 
সনাথাভ্যাং জজ্ঞে জনকজননীমজ্জগদিদম্ ॥ ৩৬ ॥ 

ফড়তিঃ শ্লোক: ্রমত্যা: বটচক্রস্থিতয় ষখযুতত্যা স্থিতিং বর্গ রিষ্য্ ব্রদ্ধাপং 
স্ববস্নাহ তব ইতি। হে জনক-জননি ! হে পিতৃমাতৃস্বরূে ! মূলে আধারে 
সবলাধারচক্রে তব সময় কলয়া৷ অর্থাদবাগীশবর্্যা সহ তবাত্মানংশিবং অর্থাৎ 
বরশ্ষাভিথ্যং অহং বন্দে। সমরয়া কিন্ভৃতয়৷ ? লাম্তপরয় বৃত্যরসিকয়া। 

আজআ্মানং কিন্ভূতম্?' নবরলমহাতাগুবনটং শৃজারাদয়ো! রসাঃ শাস্তিপধ্যস্তা 
যত্র এবস্ভুতে মহতি নৃত্যে নটং বৃত্যরাসকমিত্যর্থঃ | মন্তে ইতি কুত্রাপি পাঠঃ । 

তব আত্মানং নবরসমহাঁতাগুবনটং মন্যে ইতার্থঃ । ভবাত্মানমিতি চিৎ পাঠঃ । " 
ভাবয়ূত্তীতি ভাঁরো! ব্রহ্থা তদাত্বকং শলভুং বন্দে ইত্যর্থঃ। এতাভ্যামৃভাভ্যাং 
দ্মবাগীশ্বরীভ্যাৎ ঈমৎ লক্্ীমত সর্বং জগৎ জজ্ঞে। কিন্তৃতাভ্যাম্? দয়য়াঁ 
অন্তোন্তসহায়াভ্যাম্। এতেনানযবোর্জগৎকর্তৃত্বং স্চিতম্ ॥ ৩৬॥ 

হে মাতঃ! তুমি পিতৃমাতৃ-স্বরূপা । মুলাধারচক্রে তোমার . কলা 

অর্থাৎ অংশস্বরূপা সাঁবিত্রী-শক্তির সহিত যে ত্রন্ধা নামে শিব জাছেন, তাহাকে 

আমি নমস্কার করিতেছি । এই সাবিত্রী শূঙ্গার অবধি শাস্তি পর্য্স্ত নব- 

রসের অভিনয়ে সুদক্ষ নটস্বরূপ স্বীয় পতি ব্রহ্মার সহিত বন্বিধ হাবভাবৰ-প্র্দ- 

শন সহকারে অভিনয়পূর্ববক নৃত্য করিতেছেন | এই ব্রদ্ধা ও সাবিত্রী ব্ব স্ব 
অভিলাঁষ-সাঁধনের উদ্দেশে পরস্পর পরস্পরের সহায় হইয়া পিতৃমাতৃভাবে, 
পরিপূর্ণ শ্রীসম্পন্ন এই সমুপায় জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ॥ ৩৬ ॥ 

তব ম্বাধিষ্ঠানে হুতবহমধিষ্ঠায় নি়তং, 
তমীড়ে সংবর্ধং জননি জননীত্তাঞ্চ সময়াহ্ । 

. ষদ্ালোকে লোকান্ দহতি মহতি ভ্রোধকলিলে, 

দারজাকিদৃপিং গভিঃ শিশিরম্পচারং রচয়সি ॥ ৩৭ & 

কুাণযা রুতর সবরাঁহ।_হে জননি! স্থাধিঠানে পূর্বোভং তং সংবর্ত- 
মান ঈিডে স্তোমি। তাং মহতীং কলাং সময়ামপি কন । নীতি কষিৎ টে 

টি ২৫ 85৩ ৪২ 



এশিশি্ উপচারং ॥ শৈতাৎ 'রচসি | বার বাং শি্বরূপঃ 
্বচ্তি ইতি প্রাঞণ ॥ “তর তব যা দয়ার রত সা শৈত্য উচারং 
রচয়তীত্যর্থ; |. কিন বিশ্ব. নহস্তং বাড়বানলং রুজু নত লগে ্ণ টে 

ও তার ॥ ৩৭. ॥ 
ক. 

. আননি 1, ফিনি তারক জমিরপ বা ধারণ করিস, বহি হা, 

| ছেন, সেই কত্র*ও রুত্রশ্তি ভত্রকালীকে স্তব করি। ' প্রশকাঁলে এই রুত্রের 

, ক্রোধবিকসিত' নয়ন বখন সমুদায় লোক দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হর, তখন তুমি 
 ককুণাঃ দি পাত হ্বারা এই সমূদায় জগৎ নুশীতল কির থাক ॥৩৭ ॥ 

ডিস পক্যা তিমিরপরিপন্থিস্ষুরণস়া, 

(শ্ষরক্লানারত্বাভরপপরিপদ্ধে্ব্যম্। 
শতমহ্যামং যেখং কমপি মশিপুরৈকশরণং, 
'নিষেৰে বর্ধস্তং হরমিহিরতপ্তং ব্রিতৃবনম্ ॥ ৩৮ ॥ 

বৈষ্কবীশক্তিসহিতং বিস্ুরূপং স্ববন্নাহ তড়িদিতি। কমি অনিরবচনীয়ৎ 
মেষ মেঘাভবিসদ্ অহং নিষেবে। কিন্ভুতম্?-.মশিপৃটরকশরণং মণিপুরমেব 

'প্রধানংস্থালং যন্ত । মেহসাধর্দ্যমাহ, তমংশ্ঠামং অন্ভিঘোরতরম্। কিন্ুতম্? 
শক্ত নারারণ্যা তড়িত্বত্তদূ। শক্ত্যা কিনৃতয়া? ন্ধকারবিরোধি সঞ্চরণং 

| বন্তাঃ। । মেঘং কিনুতম্? ্রপ্ানারত্বালঙ্কারৈর্দিলিতং ইন্তরধনূর্যত্ ॥ হরমিহির- 

তগ্তং কত্ন্পন্থত্যতপ্তং জিভূবনং বর্ষস্তমূ। কচিৎ স্মরমিহিরতপ্তমিতি পাঠিঃ। 

ত্র কনা এব তত্তেজসা তত্তং অিভৃবনং বর্স্তমিত্যর্থ । এতেন 
্ উস কামান ব্যান শান্ধর্ভবতীতি রি ॥৩ল। 



২ 

.-ভজেঞ্হং সং কিষপি মহতাং মানসচদ। 

“খদা্াপাদ্টাশগুণিতবিষ্তাপরিশভি' 

 সমাদ দোহামূপমখিলতা পয় ই ॥ ৩৯7 

রন জং রঃ পরভিসহিত দাবানল: বাহ 
দিতি। কপি অনির্বাচনীয়ং হংস্ন্থং ভজে । কিনুতম্? মহতাং জানিনাং 

মানসচরদ্। টিসি নিরাডারা রনির ্রকার্মীতব জান- এ 
সিকম্। হদ্যস্মাৎ যয়োরালাপাৎ ধ্যানাৎ জনঃ অষ্টাদশবিষ্তাঃ 

পরিচিতিং াবতে। অষ্টাদশবিদ্তা বথা/--বেদ! উপবেদাঃ অঙ্গানি 'ধট. এব 
টি “ষস্থাৎ যয়োরালাপাৎ দোষাৎ গুণং দোষং বিহায় অখিলং 7 

ণংআদত্তে অন্ত্যো জলেভ্যঃ পয় ইব। অন্তেৎপি রাঁজহংসা এককআজীতৃত, 
১১ তাৎ্পর্যম্। নিত্যা পরিণতিরিতি কুজাপি 
পাঠ:। তত্র, ধদালাপাৎ সিনা পরিণতির্দীক্ষিণ্যং জার়তে, চি 
্ছান্য়ঃ | ৩৯ ॥ 

হাত! বাহীরা অনাহতচন্কে অধিঠিত রহিয়াছে, সনির 

জ্ঞানকয়লের মকরন্দ পান করিয়া থাকেন, সেই হংল ও হংসীরপা ঈশ্বর ও. 
টবনেশবরীকে আমি নমস্কার করিতেছি এই হংসুগল জানিগণ্রে 'ফাঁনস- 

রে সতত বিহার করিয়া! থাকেন। ইহীদের ধ্যান করিলে অষ্টাদশবিদ্ার্ 
ঁ হইতে পারা যায়। সাধারণ হংস যেরূপ একত্রীকৃত জল ও দুগ্ধ হইতে: 

'পৃথকৃ করিয়া পাঁন করে, এই হংসযুগলও তঙ্জপ দোষভাগ পবিজ্াগ নী 
হ মাত গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৯. ৬ 

সিশ্ধী। তে 5 তকীকবপর পারা, 
শিবং সেবে, দেবীমপি শিবসমানব্যসনিনীম্। . 
বরো  কাস্্া্সাস্ত্া শশিক্রিপলারপ্যসরশিত * 
চিত নিলমতি টা অগতী ॥ 4৪ ৪০ ৃ 



” তাজা কানা সী চকোরী চকমিকালাতে 
সানন্বং লভতে তথা তযোর্ধযানাৎ রক্ষস্থখং লভতে। কথসৃতয্না কান্ত 
রঃ বিুকিরণসারপাপথং ষাস্ত্যা অতএব চাকোরীত্যুপমানমুপপন্তে ॥ ৪০॥ 
. হাতঃ! বিশু্ধ-চক্রস্থিত, জআস্তাশক্তির সহিত শুদ্ধ স্কটিকসতবশ শুত্র € 
আকাশতুল্য অনীমমৃষি পরদাশিবকে আমি প্রণাম করিতেছি । আতস্তাশক্তিও 

. সদাশিৰের সহিত সামরস্তপরতন্তরা ও সমছৃঃখনুখা হইরা1 অবস্থান করিতে- 
ছেন। এই অর্নারীশ্বরের কাঁস্তি চন্্রকরণের সারূপ্য লাভ করাতে তদ্দারা 
িগতীযগা রকোরী নি বাছা হা পরমাঁনন্দে বিহার করিতেছে। 3০ | 

 তবাজাচক্রনথ তপনশশিকোটিছ্যতিধরং, 
,পরং শত়ৃং বন্দে পরিমিলিতপার্খ্ পরচিভা । 
: বয়ারাদুং ভক্যা রবিশশিশুচীনামবিষয়ে, ॥ 
নিরালোকে লোকো নিবসতি হি ভালোকভৰনে ॥ ৪১ 

 অ্রমধ্যগং চিচ্ছকিসহিতং পরমশিবং স্ববন্াহ তবাজা ইতি। আজ্ঞা- 
চক্রস্থং ভ্রমধ্যগন্ধিদলপন্নস্থং পরমশিবং অহং বন্দে । 'কীদৃশম্? ুধ্যচজ্জকোটি- দ্যতিধরম্। 'পরচিতা চিৎশঙ্া! পরিমিলিতপার্থ চিদ্দাননস্বরূপমিত্যর্থ: | যং 
পর্রমশিৰং ভক্ত্যা আরান্ধুৎ সেবিতুং নিরাঁলোকে স্বপ্রকাঁশততা আলোকাত্ত- 
রানপেক্ষে ভালোকভবনে তেজঃদমূহে গেহে লোকো নিবসতি | ৰা 
বৃৰিশশিশুচীনামবিষূে চক্স্্যার্্ীনাষগোচরে অতএব নিরালোক ইতি 
বিশেষণমপস্ততে । তছুজং গীতাতত্বেট -“ন তত্রুভাসতে নু্য্যো ন শশাঙ্ক ন 
পাঁৰকঃ । বজজ্াত্বা ন নিব্র্স্তে তন্বাম পরমং মম।” পরিচিতং যদ্দা লব্ধং কতযা 
ইতি প্রাঞ্চ:। তত্র ব্যাখ্যা বদ উপা্ তংশকযা পরিচিতম্ একক্রীরুতং 
যোগিনা লন্ধং তদা তদা, 'ভালোকভবনে বসতি, তেনে চিদানন্দখ্যানে বর্ষ 
পরিচিতং তবতি, টা ভাব: 4. তানি লোক্ষানি- বাকারা 
রাকাত + 3 রর 



ঝি আগর পরি জালোক-বিহীন ভাজেোকত্ডবনে 
আয 

 গতৈষ্বাশিকোক্যং গগনমণিভিঃ সাক্ঘটিতং, . 

কিরাট্তে হৈমং হিমগিরিস্থতে কীর্তয়তু কঃ। 
_.. সমীপে ষচ্ছ। "চ্ছুরিতকিরণং চন্দ্রশকলং, সি 
. বা সৌনানীরং কিয়িদমমিতি বাতি খিষপাম্॥ ৪২৪ ূ 

সি পরমা সুন্দর্ধ্যাঃ সৌন্দর্ধ্যং অনির্বচনীয়মপি জানাহুরপং বণ 
স্তি গতৈরিতি | হে হিমগিরিস্তে ! তব স্বর্ণবিকৃতং মুকুটং কঃ কীর্ভরভু 
বিশিপ্ক ভণতু নিরুকেরশক্যত্বাৎ। কীদৃশম্? গগনমণিভিঃ সান্্রঘটিতং নিবিড়-. 
নির্শিতম্। মরণিভিঃ কিডুতৈ? মাণিক্যেন একতাং প্রাপ্তৈঃ মাশিকামধা- 
বর্তিভিরিতযর্থ;ঃ | সমীপে অর্থাৎ যন্ত সমীপে ছায়য়! কান্ত চ্ছুরিতকিরখং 
সন্ভৃতকিরণং চন্ত্রশকলং চন্দ্রথগ্তং ইদং কিং সৌনাশীরং ধন্থঃ শক্রধমূরিতি 

ধিষণাং বাতি বুদ্ধিমাধত্তে। মাণিক্যস্থ্ধ্যকাস্তনুবর্ণানাং প্রতিবিশ্বলাভাৎ 
চন্ত্রথণ্ডং শক্রধনুষঃ শ্রিয়ং ধত্তে ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥৪২। 

হে হিয্নগিরিন্ুতে ! মাণিক্যসমূহের সহিত একতাপ্রাপ্ত আকাশের স্টায 
সুনিশ্ল মনিসমূহ হারা নিবিভূভাবে স্বগঠিত তোমার যে হেমময় মুকুষ্ট, 
তাহার সৌন্নধ্য বর্ণন করিতে কোন্ ব্যক্তি সক্ষম হইৰে ? এই সুকুটের ছায়া 
চন্দ্রকলার় প্রতিবিদ্িত হওয়াতে সকলের মনে হি বলিয়। ভ্রান্তি উতৎপর 

হইতেছে 8৪২1 

ধুনোতু ধ্বাত্তং নঘ্বলিতদলিতেন্দীবরদলং, 
ঘনলিষ্কসক্ষং চিকুরনিকুরদ্বং তব শিবে । . 
যদীয়ং সৌরভ্যং সহজমুপলন্ধং সুষনসো 

বস্তির বলমখনরাটাবিটপিনাস্ | ৪৩॥ 

খুনে তু ইতি। হে লিবে! তৰ চিকুরনিরুরত্বং কেশকলাপঃ নোইশ্বাক 
বাং অজ্ঞান ধুনোতু খণ্তু। ফিন্তষ্? তুলিতদলিতেন্নীবরদলং তুলি 
সমৃীকৃতং বিকসিতনীলোৎপবদ্লং বেন | পুনঃ কিছু? [ধনকিষ্ট: : 
জ্ফিপং সং রাগ হদীরং রা লিজ, নি 



তোমার কেশকলাপ জাযাদিগের বদয়ের অজ্ঞানীস্ধকার বিবি ব করুক 
'ভোষার এই কেশকলাগের অপূর্ব দিব্য সৌরভ আস্রাণ করি 

বনে হইতেছে "খে, ইত উপবনধিত রহ াতর পপ ও হাদেই 
- অবস্থিত" শরহিয্নাছে 1 8৩1%, 

বনী লিঙ্গ প্রবলকঘরীভারতিযির-.. 
বিষা বৃন্দৈর্বন্নীকৃতমিব 'নবীনার্ককিরশম্। : 
তনোতু ক্ষেমং নত্তব ব্নসৌনদরধ্যলহরী- 
পরীবাহমোতঃসরণিরিব সীমস্তসরণিঃ ॥ 8৪ ॥ 

| ব্থীতি। সরণিরিৰ সীমস্তসরণিঃ সীমন্তঃ পন্থাঃ নোহশ্থাকং ক্ষেয রি রা কিদুশী? সিন্দুরং বহতী। সন্মুরং কিন্ুতম্? প্রবলরবরীভার 

প্র তিমিরং তজপশতুণাঃ বৃনদৈর্বর্দীকৃতং প্রাভনধ্যকিরণমিৰ তিষামিতি 
পাঠ:। উত্ প্রবলকবরীতার এব তিমিরুং তেহাং কাস্তিবৃনৈ্ান্ীকৃতং দবীনার্ক কিরণমিব। অত্র ছুর্বলেন বলিন; কূয্যকিরখস্ত নির়মনাদাশ্চরযালক্কারঃ সচিতঃ। 
পু £ কিছুতা? ? তব বদনসৌনর্য্যলহ্রীপরীবাহম্রোতঃসরণিরিথ- উৎ্ষিপ্ত- 
পানী পথাত্তরেণ নিঃসরণং পরীবাহঃ তজ্জন্ততীক্ষশ্োতসঃ সরণিরিব | ৪৪ ॥ 
৯ জননি 1. তোমার কেশজালমধাস্থিত যে সীমন্তপখ, তাহা তোমার বদন- 
লৌনানরীয় পরীবাহযৌভাপখের জার * শোভা বিভা কি চুদির £ তাহাতে সিল্গুরবিনদ থাকাতে অন্থমিত হইতেছে ঘে, প 
| টিক ফেশকলপিয়স অন্ধকারের ১১১৯ বারা 1 াত্াকিরণই মন 

বারে ঈদৃশ এই সীমস্তপথ বিধান করুক ৪৪৪) 

হট বদনা ই তই নি, 



রাচা্ের অল 

৮০ রতি ক শি ২ পি 

৮ হমতীতি অনিকুলছসা সা 1 লিকুলঈ্ীতিরিতি 

ঘা এতেন ন পক্কদাপ র্ণংদরশতম্ [৬৫8 ৮১ 
মাত! স্বভাব-কুটিল অমরসঙ্ঘসদৃশ শোভা-যুজ কর্কন্তলাবলী বা পর ;. 
যান তামার মর্কমল অন্তান্ জলজ-্কমলের শোভাকে পরিহাস করি- 

_েছে। দশনশোভা-পু কিন্ব-পরিশোভিত ঈষৎ হান্তযুক্ত সৌরভ-মনোহর 
এই বদ্দনকমলে অনঙ্গদর্পহারী মহেশ্বরের নয়নত্রয়ক্ূপ মকর উন্মত্ত হইয়া .. 

পতিত ০ ৪৫ | চর 

ললাটং লাবশ্যদ্যুতিবিষলমাভাতি তব যত, 

দ্বিতীয়ং তন্মন্তে মুকুটশশিখগুস্ত শকলম্। 
বিপর্ধ্যাসগ্ভাসাদুভয়মভিসন্ধীয় মিলিতঃ, 

ধালেপসথাতি: পরিপমতি রাকাহিমকরঃ ? ৪৬॥ 

চি 

_ ললাউমিতি। তব লাবণ্যকান্ত্য নুনির্শলং তব বানা টি, 

তান দিতী থণ্ডং ইত্যহং মন্যে । ঘিপর্য্যাসন্তাসাঞ্থিপ সাথ 

উত্তরং শিখ মিলিতং সৎ রাঁকাহিমকরঃ পরিণমতি, পূ্ণচ্ত্রঃ ম্পন্তে। 
হিমকরঃ কিভুতঃ? স্বধালেপন্থৃতিঃ অমৃতলেপনেন গ্রহণং বন্ত | অধোমুখং | 

 ললাটখণ্ং অনয়োরম্ৃতলেপগ্রথনেন সম্মখীরৃত্য সংযোগাৎ নি ভবতীতি ৃ 
.. ববাক্যার্থ; ॥ ৪৬ 5 

বিজি দাবনা রা হিরন কোনা লনা দর্শন করি' 
হুইতেছে যে, ইহা মুকুটরূপ চক্্থণ্ডের হিতীয় খও হইৰে। এই 

বিপরীতভাবে চা এবং অমূতলেপন বারা মিলিত ও সুক্ত 



| কিরে ঈষংকুটিবে ভরবে রতিপতে: কান্ত রিভাহং মনে কাম 
সাম্যমাহ। মধুকররুচিভ্যাং নেত্রাড্যাং ধৃতগুণে মধুকরপুণং কামধনুরিতি। 
ধর (পৌশপমিত্যাদিক্ৌকেন পূর্বদুক্তমূ। তৎ কথ ধ্গুণযোর্ধ্যে শৃল্তা. 

ত্যাহ/_নিগুঢান্তরং নেয়ং শক্ঠতা কিন্তু অব্যক্মধ্যদ। কথমিত্যাহ 
'অবোভর ইত্যাদি। ইদং ধন সব্যেভরকরগৃহীতং সৎ প্রকোঠে মণিবন্ধে 

| সঙ ষ্টদেশে চ স্থগরতি ০০ রতিপতিরিতি কর্তৃপদং কুতজাপি 
 হশ্ততে ॥ ৪৭ ॥ র ঃ 

মাতঃ1 তুমি সংসারভর়ভঞ্জনকারিণী। তোমার ঈষৎকুটিল যুগল 
রতিপতি কামদেবের শরাঁসনম্বরূপ এবং ভ্রমররু্ণ নয়নযুগল ধহুপুপস্বরূপ 
বোধ হইতেছে নয়নযুগল ও ভ্রযুগলের মধ্যস্থল যে শৃন্ঠ বোঁধ হইতেছে, 
বস্ততঃ তাহা শূন্য নহে। কারণ, কামদেৰের মণিবন্ধ ও মুষ্টি দ্বারা গর স্থান্ 
সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে ॥৪৭1॥ | 

্ অহং স্ুতে সব্যং তব নয়নমর্কীত্বকতয়া, . 
»:.. জিযামাং বামং তে ক্জতি রজনীনায়কতয়া। 
১ স্বৃতীয়া তে দৃির্ঘরদলিতহেমাত্ুজরুচিঃ, 

. সমাধতে সন্ধ্যাং দিবসনিশয়োরস্তরচরীম্ ॥ ৪৮1 

'অহঃ স্থতে ইতি । তব সব্যং দক্ষিণ, নয়নং সূষ্্যরূপত্থাৎ দিবসং কৃজতি | 
বামনরনং চত্্রূপস্বাৎ ত্িষামাম্। ঈষদ্বিচলিতকাস্তিভূতীয়া দৃষ্টিদ্রিবারাত্র্যোর- 
স্তরচরীং মধাগাং সন্ধ্যাং আধত্তে ্ জতীত্যর্থঃ। হেমাত্থুজরুচিমিত্যপি কুত্রাপি 
পা এরতেন বহিসারপ্যাৎ শ্বর্থন্ত বহ্যাত্মকত্বাচ্চ বহ্যাস্মিকা তৃতীয়া 

্থিতি চিতা নিত্যন্ত কালন্ত তবতী,কারণহিতি ভাবঃ॥ ৪” & . .. 
জন ৰ 1 তোষার তির হি রা দিবসের টি করিভেছে ও 

প বনি বণ € মার | নয়ন, জিও সাজিদ 



| কপাপারাবারা কিছপি বা ভোগলতিকা। 

_ অবস্থীদৃষটিন্তে বছনগরবিস্তারবিজয়া,. 
|  ক্ষবং তত্তন্নামব্যবহরণযোগ্যা বিজ ৪৯৪ 

বিশালা ইতি। তব দৃষ্টিতে সরষাং ষ্টভিষরোতি। 
কিনুতা”? বহুনগরবিস্তারবিজয়া । এস্টেন বিপুলনগরাণাং বিতত্তেরপি 

তব দৃষ্টেবিততিগরীয়সীতি ভাবঃ। তথা চ ধরণি:,_বন স্তাৎ জ্র্যাদি- 

_সংখ্যান্থ বিপুলেৎপ্যভিধেরবৎ। তত্বন্নামব্যহরণযোগ্যা তেষাং বিপুলনগরা- 

নাং নামভিন্তব দৃষ্টের্যবহারোহপি যুজাতে ইতি ভাবঃ। তদেবাহ 
বিশালেত্যাদি। তব দৃষ্টি: কিন্তৃতা? বিশালা দীর্ঘ, নগধ্যপি বিশালানায়ী। 

ৃষ্টিঃ কল্যাণগুণযুক্তা, নায়া নগর্য্যপি কল্যাণী । . দৃষ্টি: স্ফুটরুচির্কযক্তকাস্তি: 
নগধর্যপি স্কটরুচিনামী। দৃষ্টি কুবলয়ৈরযোগ্যা ভূচক্রেঘসদ্ূশী । নগধ্যপি 

অযোগানায়ী চীনদেশোদ্তবা। অযোধ্যা ইতি পাঠে ৃষ্টিং কুবলযৈর্নীলেন্দীবর- 
দলৈরযোধ্যা যোদ্ধ,মশক্যা অর্থাৎ অজেয়া। নগর্ধ্পি অফোধ্যানারী। দৃষ্টি: 

কপাপারাবারা ককপাসিন্কুরূপা দৃষ্টিঃ। নগধ্যপি কৃপাপারাবারানারী। বারা- 
পদ্দেন বাঁরাণসী উপলক্ষ্যতে, যথা ভীমো ভীমসেনঃ । অথবা! কৃপাপদেন 

কপাবতী পারা হারাবত্যাথ্যা বারা বারাণদী। দৃষ্িশ্বধুরা মনোহারিণী। 
নগব্যপি মধুরানারী। মধুনা রাজা! আবাতা গৃহীতা ইতি ব্যুৎপত্যা মধুরাঁ 

পদ্দেন মধুর! উপলক্ষ্যতে । তথা চ মধুপুরীতি সর্বন্র খ্যাতা। দৃষ্টির্ভোগ- 

লতিকা কল্পক্রমরূপা। নগধ্যপি ভোগলতিকানামী ৷ দৃর্টিরবস্তী ভক্তরক্ষণ- 

পরা। নগরধ্যপি : অবস্তীনা্লী। অতএবাত্র ছলোভ্যা শব্বচিত্রালঙ্কার: 

সচিতঃ ॥ ৪৯ ॥.. | 

জননি ! তোমার দাষ্টি বহনগরসমৃহের বিস্তারকে জয় রিতা অর্থাৎ, 

তোমার দৃষ্টি অতীব বিস্তীর্দা। এই কারণ ৫ ও 
সুদীর্ঘা। এই জন্য বিশালানায়ী একটি নগরীও প্রসিন্ধা! হইয়াছে । তোমার 

দিন কল্যানী অর্থাৎ মঙ্গলদাঙ্গিনী; এই হেত কল্যাী নামে একটি নগরীও 

্রসিদ্ধা (হইন়্াছে'; তোমার দৃষ্টি স্ুটরুচি অর্থাৎ নির্দলকান্তি; এই 
কারা স্কটরুচি নামে একটি নগরীও প্রসিষ্ঠা.হইন্বাছে। তোমার দৃষ্টি 

সযগুলে অযোগ্যা .অর্থাৎ অসদৃদী। এই অন্য ্ লীনদেশে "অযোগ্য নাঁষে 



কটি নগরী পলা রহ এ টি কৃপাপারাবায়া 
০৮ কপাসাগরদরগা “এইড কপাপারা-নারী এবং বারা অর্থাৎ 

এবারাপ রী নগরীও প্রসিন্ধা হইয়াছে তোমার দৃষ্টি মধুরা ...অর্থাৎ 

নৌহারিদী ?, এই কারণ মধুরা (খরা) নামে একটি নগরীও প্রি 
| দে ভোর টি আগ ও অর্থ ্বঙ্ষরপা ? খই জন্য 

কা আছে। লনা কল্যাণী, ঈিটলচি, কান 
 কপাপারা বায়াখসী, মধুরা € মধুরা ), ভোগলতিকা ও অবস্তী নামী নগরী- 
লও ব্যবহারের যোগ্যা হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥. 

রনি 
_.কটাক্ষব্যাক্ষেপত্রমরকলভৌ কর্ণুগলম্ | 

অমুঞ্ত্তো দৃষ্ট1 তব নবরসাম্বাদতরলা- . 
বনরোসংসর্গাদলিকনরনং কিফিগরুপম্ ॥ ৫: ॥. 

কবীনাংসতি। তব অলিকনয়নং ললাটি্থং নয়নং অনুয়াসংসর্গাৎ হিলা- 
না ্ ঈষদ্রক্তং জাতম্ | কথখমিত্যাহ /-মকর্ণযুগলং : অমুক অপরি- 
ত্যািনে কটাক্ষক্ষোরপত্রমরশীবকো ৃষ্ট1| কর্ণযুগলং কিন্ুতমূ? কবীনাং 
১১, কং বর্ধাদীনাং নানাগুপবিশিষ-কাব্যরচনারপপুষ্প- 
বিপনন ভ্রমরশাবকৌ কিন্ুতৌ ? নবরসা-. 
স্বাঘিতরলো অপূর্ববমরনাশ্বাদচঞ্চলো। এতেন নয়নতৃঙ্শাবকয়োঃ শ্রবপণাস্ত- 
রর টা আগ কাব্যরসেন সরসন্তর়া চ বভাবরক্রালিকনমননত রো 

শিবা রিতত | ৫ 
া এ 

লিলা বশ ইঃ রক যা ৪.৫" &: ৪ 



নি গং জনসিতু শীলম্ত, পঙ্তজস্য সৌভাগারপদরনাশিনীতার্থ;। পি 
বীরতা সুচিতা, সী সবরাহাশ্যযুক্তা। ' এতেন 'সর্করসসমপ্ণা তব রি 
ভাবঃ | + নাট্যোক্তং শৃরাদিনবরসম্ ।' শাস্তিরসো নো; শৃক্গাররসন্তা- : 

(সমবায়িত্বাৎ। তছুক্তং পূর্বগ্রন্থে”_-“ন .ঘত্র ছ্ুখং ন সুখ চিতা, টিসি 

গে ন কদাচিদিচ্ছা। রস শা্তিকখিতো মুলত সরু বের ৪ 
সুপ্রমাণমূ' ॥৫১॥ রি 

. শিবে !' তোমার ষে টি সবাপিবের প্রতি শৃজাররসে আর, পুরুযাত্ত- 

বরের. প্রতি বীভংদরল-ব্যঞ্জিকা, হরশিরোবিহািণী গঙ্গার প্রতি সপতীভাব- . 
প্রযুক্ত সরোবা, গিরিশনয়নে সবিদ্ময়া অর্থাৎ, অভুতরসযুক্তা, শিবশরীরস্থিত ৃঁ 
তুজঙদর্শনে ভীত,  প্রচুল্নফমলসৌন্দর্ধ্যদাক্সিনী অর্থাৎ বীররসঘুক্তা ও সথী- 
গণের প্রতি হাশ্রসযুক্তা ; জননি ! নামলেই আমার পিক 
নিউ! | 

গত্তে কর্ণীভ্যর্ণং গরুড় ইব পক্াঁণি উতী 
পুরাঁং ভেত্শ্চিত্বগ্রশমরসবিদ্রাবণফলে । 

ইমে নেত্রে গোল্বাধরপতিকুলোত্ংসকলিকে, 

তবাকরণাকট্র*শরবিলাসং কলয়তঃ ॥ ৫২ ॥ 

| গতে ইতি। হে ধরণিধররাজকুলশিরোভূযারপকলিকে ! তব ইমে 

র নেজে আকর্পাকষ্টশ্ঘরশরবিলাসং কলর়তঃ ধণ্ডঃ | শরসাধর্শ্যঘাহ য় গকুডপক্ষা- 

উরি কিছুতে? কর্ণাবিবরং প্রাপ্ত । পুনঃ ত? গু 

আদ শত্তোর্ষোগতা্গে তবৈৰ নে কারইীতৃতে, ইতি ভাব: ৪৪২৪. 
তা ভি ৮৪ গিরির়াবংশের রর কমল-কলিকা। জননি ্ 



ৃ রয় এ । এ তোষার খই নযনযুগল কর্ণপর্াস্ত আর্ট কন্বর্পশরের 

হনধপ হইয়া (মাধিস্থিত মোর যহাদেবের ধ্যান করিয়াছে ॥ ৫২ 

পুনঃ ষ্ $ হবান্ ভরহিণহরিরদ্রা্পরতান্, - 
রজঃ সং বিনরততম ইতি গণানাং ত্রয়মিদম্ ) ৫৩ ॥ 

বিভক্ত ইতি। ,হে ঈশানদয়িতে ! বিভক্তত্তৈবর্ধ্যব্যতিকরিতনীলাম্বজতরা 
(ইদং সবেহিতরং বিভাঁতি। বিভক্তেন ত্রৈবর্ণোন বাতিকরিতং বিক্ষিপ্ 
নীলাম্বত্ং যেন। ভাত্রোতপ্রেক্ষযতে,_উপরতান্ প্রলয়ে নষটীভৃতান্ ক্রহিণিহরি- 

কদ্রান্ পুনঃ শ্ষ্টং রজঃ সত্বং তম ইতীদং গুণানাং ত্রয়ং বিত্রদিব। বিভক্ততৈ- 
বণ্যমিতি ু ্াপি পাঠঃ। নেত্রত্রিতয়ং কিন্তুতম্? ব্যতিকরিতনীলাঞ্জনতয়া 
বিভক্ততৈবর্ণাং নধ্যাগ্রিরপতয়া শ্বভাবশুুরক্তানাং নীলাঞ্জনসম্পর্কাৎ 
'বিভজবৈবর্ণ্ং অতএব গুণানাঁং ্রয্ং বিভ্রদিত্যুপপন্ভতে । সন্ত শুক দক্ষি- 
থাক্ষি। রক্তং বাঁমাক্ষি। তমো নীলাঞ্জনাভং ললাটাক্ষি এতৎ পরন্লৌকে স্পট্টী- 

করিষ্যতি। এতেন তব নেত্রত্রিতয়ং সৃষ্িস্থিতি প্রলয়কর্ত্ পাং' ব্র্মবিষুতরুদ্রাণা- 
মপি কারণুমিতি ভাবঃ ॥ ৫৩। 

হে ঈশানদক্িতে! তোমার এই নয়নত্রয় নীলপন্সের শোভাকে পরাভূত 
করিয়াছে । মাতঃ ! এই নয়নত্রয়ে শ্বেত,লোহিত ও নীল, এই বর্ণত্রয় সুবিভক্ত 

থাকাতে অন্থমিত হইতেছে যে, প্রলয়কালে, বিলয়প্রাপধব্দ্ধা, বিষ ও কু, 
এই তিন দেবতাকে পুনর্বার করিবার নিখিতই হেন নয়ন রা, সত্ব 

ও তমঃ এই গুত্রয় ধারণ করিতেছে ॥ ৫৩। | 
তৎপর্যয।-_-ইহা বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দেবীর নয়নত্রয় হইতেই 

সথ-স্থিতি- ্রলরকর্তা ্ রন্ধা, বিষণ ও মহেস্বীর উৎপন হইয়া থাকেন। কথিত, 
আছে, সন্ধবগুণ শুরুবর্ণ । ইহা ভগৰতীর দক্ষিপ-নেত্র। রঙ্গোগুণ রক্তবর্ণ 5 ইহা 

হ রা মনন । তযোগুগ টিগিলা ইহা ভগবতীর তৃতীয় ( লাটস্থ) 



ক লোগো নতি ক: 
 অয়াপাধতীর্খানামপনয়সি সভেদমলঘে ॥ ৪8. 

বরা হে শিবা নোহস্ান্ 
পৰিত্রীকর্তৃং লকরুণৈর্নেত্ৈর্দ: শোণো গঙ্গা তপনতনয়েতি রয়াপাং 
তীর্থানাং স্ভোযপনরসি ক্ষবং তীর্ঘতযং গ্রতা্ষীকরোধীতার্থ। অতএব হে 
অনঘে ! ইতি সম্বোধনমুপপন্ং যনতা নয়নেষু তীর্থানি প্রত্যঙ্গীভূতানি, তস্তা 
অনঘত্বে কৃত আশ্্্যম্। নেত্রৈ: কিডুতৈঃ? অরুণধবলগ্তামকাস্তিতিস্তীর্ঘব্ররৈ- 
লেকান পুনাসীত্যর্থ; ॥ €৪॥ 

হে মাতঃ | তোমার হা গণুগতি কর্তৃক আরতীকৃত এবং মি নির্শলা। 

তুমি আমাদিগকে পবিত্র করিবার জন্য দয়াদাক্ষিণ্যাদিগণবিভূষিত রক্ত, শ্বেত 
ও শ্যাঁমবর্ণ লোচনত্রয় হ্বারা শোণ-নদ, গঙ্গা ও হমুনানদী, এই তীর্থত্রয়ের, 
একত্র সমাগম সম্পাদন করিতেছ ॥ ৫৪ ॥ | 

তবাপর্ণে কর্ণেজপনয়নপৈশ্ুন্তচকিতাঃ,. 
নিলীয়স্তে তোয়ে নিয়তমনিমেষাঃ শফরিকাঁত ! 

ইয়ঞ্চ শরর্ক্ধচ্ছদপুট কবাটং কুবলয়ং, | 

জহাতি প্রত্যুষে নিশি চ বিঘটধ্য প্রবিশতি ॥ ৫৫ ॥ 

তবাপর্ণে ইতি । হে অপর্ণে ! তব কর্ণেজপয়োঁঃ কর্ণগাঁমিনোঁঃ নয়নয়োঃ 
পৈশুন্তেন চকিতাঃ, অসদৃশেহস্মাধু বিরুদ্ধমাচরিষ্যতি ইতি ভীতাঃ শফরিকা: 
প্রোষ্ট্যঃ নিমেষরহিতাঃ সত্যঃ নিয়তং তোয়ে নিলীয়ন্তে লীনা ভবস্ত। 
কর্ণেজপত্বেনীনকোঃ খলত্বং স্পস্টীভূতমূ। অন্ঠেৎপি ভীতা অনিমেষ টা 

্বভাবানিমেষাণামপি 'মতন্তানাং অনিমেধত্থে ভীতি কারণম্। ইয়ঞ্চ শ্রী 

্রতান্ষীভূতা কুবলয়শোভ। প্রভাতে কুবলয়ং জহাঁতি। কীদৃশম্? টি 

কবাটং অন্টোন্তাঙ্গিষ্টং পত্রপুটং কবাটং যস্য | নিশি রাত্রৌ। বিঘটধ্য দূরীরুত্য 

প্রবিশতি। অন্তেৎপি ভীতাঃ কবাটং দত পলায়স্তে, রাত্ৰৌ৷ কবাটং দূরীরৃত্য 

গৃহং প্রবিশতি ইতি ধ্বনি: । তব নেত্রশোভামালোক্য কুবলয়শোভা৷ জাতলজ্জা 
সতী লোকদর্শনভিয়া দিবসং কুত্রাপি গমযিত্বা বাত্রো গড 

ভাবঃ ৫৫1 « 

হেব্অপর্ণে! তোমার াতগামী ননমুগলের পিশুনতা ( কটা) | 
নে ভীত শফরী- মতশ্গণ নিমেষ নয হইয়া! নিরস্তর 'সলিলমধ্যে বিলীন হই 



 স্বহুন্েষাজ্জাতং জগদি
দমশেষং গ্রলয়তা, 

ৃ 

পরিাতুৎ শে পরিহানিমে
বা দশ: ॥ ৫৮। ৮ 

ইতি হে ধরণিধর-জক-তনযে! ভ নিমেোসটেবাতযং তব 

চো: নিমীলনোস্ীলনাতযাং 
জী প্রল্ং উদরঞ্চ বাতি ইতি 

বাস্তি। অতন্বছুম্মেষাজ্জাতং ইদং জগৎ প্রলর়ত; পরিস্রাতং পা 19 

 পরিস্বতনিমেষা 
অনিমেষাইত্যহং 

শহ্হে | ৫৬ 
., 

ই দিতাম! জনি ববির থাকেন বে, ছোল
ার উর, 

দিও উদ্মেষ হারা এই জুগতের প্রলয়, ও হইয়া 
খাকে। 4 

নয়নের উন্মেষ ্ারাই নিখিল জ
গতের স্ হইয়াছে টে কে 

প্রলয় হইত রক্ষা করিবার জন্ত 
বোধ হয় তোমার নয়ন গল 

গে 

,রহিযাছে। ৫৬॥ 

দশা দ্রাখীয়তা ল
ো . 

দবীয়াংসং দীনং সপ কপয়া মামপি শিবে। 

বে বাহে বাসমকরনিপ
াতো। হিষকরঃ 1450 

আন ছে কল্যাপদায়িনি ! মালে : দীর্ঘতর দৃশা দ্পয গবিত্রীকুরু। ্বাধীরন্তা ইত্যনেন পি 

প্রগনযোগ্যত] চিতা । মাং কিনুতম্ ?. দীনং সংসা
রছুঃ খস্বপ্মূ। এ 

 কিনুতযা। 1 ঈষদ্ধিকসিতনীলাস্জকাত্ত্যা। এতেন তাপহরণঢ ১ 

বা চা 
তা উঃ 



়াকরো গা মূ  করোতি বস শিবা € লোকানাং ্াপযানী 
তএব, সুতরাং তব পক্ষপাতো নোট ই 4২7, 

রতা জাগে একান্ কাতর হইয়া পড়িয়াছি। খর্ষণে আমি হ দুরে রে রি 
করিলেও তুমি'কুপা করিয়া তোঘার ঈষৎ বিকসিত নীলোৎপব-সদৃশ সু 
ও সুরত নিক্ষেপ হারা 'আমাকে মুহা সি কর । তুমি কপাদৃষ্ি করি- 
নেই আমি রুতার্থ হইব। ইহাতে তোষার কিছুমান্রও হানি হইবে না। 
জননি ! নুধ্মাকর বন ও হশ্দ্য . সর্বআই সমভাবে স্থধাঁসিজ, নিজ মহুখযানা 
বর্ষণ করিয়া খাকেন ॥ ৫৭ ॥ 

অরালং চি অেরদনীযএ 

মন কেষামাধত্তে কুম্মশরকোদগুকুতৃকম্। 

তিরম্টীনো যত্র শ্রবণপথমৃললজ্ঘ্য বিলসন্, . 

অপালব্যাসদো চিত শরসন্ধানধিষণাঁম্॥ ৫৮1 

হে পর্ধত্াকে গু কুলং পালীয্ণলং ক্ণবেটনমূগলম। “পানী 
কর্ণলতাগ্রে তু পংক্তাবন্বপ্রদেশয়োরিশ্তি ধরণি:, কেবাং মনসি কনর: 

কৌতুকং ন আধত্তে। ভ্রপালীতে পাঠে ভ্রবোরক্কপ্রদেশযুগলমিত্যর্থত। বত্্র 
তির্য্ক্ অপা্গব্যাসঙ্গঃ কটাক্ষবিক্ষেপ; শ্রবণপথমূল্লঙ্ঘয বৃদ্ধি 
দিশতি ॥ ৫৮॥ ্ 

হে পর্বতরাজকন্তে! তোমার স্বভাবকুষ্চিত অপংকতিয় কোন্ বার 
অন্তঃকরণে মদন-শরাসনের ভ্রম জন্মাইয়া না দিতেছে? এই ভ্পংক্তির, অস্ত- 

পত'অপাঁজে পরিমিলিত তির্যযক্ কটাক্ষবিক্ষেপ শ্রবণপখ-পর্যস্তগাষী হওয়াতে 

বোধ হইতেছে যেন, অনকগ মন্মথারি শন্তুকে মোহিত করিবার অই আকর্ণ 
শি ন করিতেছেন ৫৮] 

্ ভোগ প্রতিফলিততাড়বসুগলং, ১ 
রে ক শঙ্কে তৰ হি: সরব ।. 



৬ খিতি। ॥ তর মুখং শক মন্মখরখং ইতি শঙ্কে 15 জসতিষাহ-- - 
" কিন্তুতৎ মুখম্ ? রদণডাতোকটগ্রতিকলিততাড়ফুগলং ক র্জমানগণ্- 
জি প্রতিবিদবিতং ীড়ক্কপূগলং বত্র। এতেন তার তৎপ্রাতি- 

বিশ্বদয়ঞ্চ ইতি চতুশ্চক্রষ্। ষং রখ আঁরুহ মহাবীর মার; প্রমখপতত্বে মহাঁ- 

দেবায় ক্রহাতি হিনস্বি। কিনৃতায়? অবনিরখ পৃর্থীরখং অর্কেনুচরণং চন্য 
চক্রং আকুত্ব সং জিতবতে সং কামং জিতবতে । আকুষ্েত্যন্তউভয়ত্র' সত্ব: । 

্যাশরিত্যেতি কৃত্রাপি পাঠঃ । তত্র যং পৃর্থীরথং আশ্রিত্য ইতি অন্বয়ং ॥ ৫৯1 

দেবি! তোমার ঈষৎ কম্পমান গণ্তযুগলে কর্ণভৃষণ তাঁড়ক্কধৃগল প্রতিবিদ্বিত্ত 
হওয়াতে তোমার মুখমণ্ডল মদনের চক্রচতুষ্য়বিশোভিত সাংগ্রামিক রখন্বরূপ 

বলিয়া মনে হইতেছে । ; দিবাকর ও নিশাকর ধাহার রখচক্রত্বক্পপ এবং 
পৃথিবীমগ্ডল ধীহার বিজয়রখস্বরূপ, ত তাদৃশ বিজয়ী প্রমথপতি ্বরহর শিবকে 
পরাজয় করিবার নিমিত্তই যেন মহাৰীর মদন উক্ত চতুশ্ক্র রখে আরোহণ 
পূর্বক পরাক্রম প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ॥ ৫৯ ॥ | 

সরশ্বত্যাঃ স্ক্রীরমৃতলহরীকোশলভিদ:, 

পিবস্ত্যাঃ শর্বাণি শ্রৰণ- ূ ম্।. 
চমৎকারশ্লীবাঁচলিতশিরসঃ কুগুলগণো, 

" ঝণৎকারৈন্তাৈঃ প্রতিবচনমাচষ্ট ইব তে ॥ ৬*॥ 

সর ইতি। হেশর্বাণি! *সরন্বত্যাঃ স্ৃজী: গ্প্ঠাদিরূপাঃ শ্রবণচুলু- 
কাত্যাং শ্রবণাঞ্জলিভ্যাং অবিরতং পিবজ্সাম্তব কুগুলগণঃ .কুণ্লস্থৃরতুসমূহঃ 

ঝণৎকারৈত্তারৈঝনৎকারক্পপৈরপ্তবৈঃ শব্দৈঃ প্রতিবচনমাচষ্ট ইব। সুক্তীঃ 

কিনভূতাঃ? অন্বতলহরী-কোশল-ভিদঃ অমুস্কাঃ পধ্যাপ্তমাধুর্ধ্যগর্ববনাশিকাঃ। 

কোঁগদৃশীরিতি কুত্রাপি। তত্র অমৃতভাগ্ডারসদৃশীরিত্যর্থ;। তব কিন্তৃতায়াঃ?' 
চমৎকারক্সীখাঁচলিতশিরসঃ চমতকারেণ যা শ্লীঘা প্রশংসা তয় চলিতং শিরে। 

বস্তাঃ। অন্টোহপি"সাধুবাচিকাং শ্রতবা শির: কম্পনেনাছমোদতে । তব শিরঃ- 

'কম্পনাৎ উল ঝণৎকারাদিসাধবহৃকরণশবেন 

বিডিজং প্রত্ত্ুত্তরমপি ভবতীতি ভাঁবঃ ॥ ৬* ূ | 

সর শর্বাণি ! যে গণ্পত্যমরী রচন! ২ ব্তঃসিদমাধু্য- 

বকে খর্ব করিয়াছে তাদৃশ ঈরম্বতীকথিত বব নব ্রাবন্ধমূহ যখন তুমি 
খবর আয়া নি পান কষিতে গা হত তথকালে মংকারিজা, 



পক পরপলাবাদ সহকাবে 

টন কালার 
, স্বদীয়ো নেদীয়: ফলতু ফলমন্মাকমুচিতম্। 

-বহননস্তমুক্তা: শিশিরতরনিশ্বাসঘটিতা:, 

সন্ধা ষস্তাসাং বহিরপি চ মুকামশিধর; ॥ ৬১॥ 

অনাবিতি। হে কুহিগিরিবংপধজপটে। হিমানযকুবগতাকে! অজ 
বংশশব: শ্লেষঃ। হে হিমগিরিজাতবংশদণ্পতাকে! ত্বদীয়ো নাসাবংশ: নেদীয়ো 
নিকটতরং অন্মাকং উচিতং তক্ঞযান্রূপং ফলং ফলতু নিষ্পাদয়তু। সপ্রস্থিসরক্ধ- 
নাস উচ্চতরত্বাৎ নাসিকায়া বংশত্বপ্রতিপাদনম্। ফলধারণযোগ্যতামাহ১- 
কিন্তৃতঃ? অস্তরগর্তে মুক্তাফলানি বহন্।. তদুক্তমূ,_ইভানাং: বংশমৎন্তানাং 
শীর্ষে মুক্তাফলোন্তবঃ। শহ্ৃকশুক্তিশ্হ্খানাং গর্ভে মৃক্তা- পতি 
মুক্তা: কখং জাতা:? ইত্যাহ,_শৈত্যতরনিংশ্বাসেন বিদিতাঁ;। 
ুক্তাঃ শীতল! ভবস্তীতি ভাবঃ। যো নাসাবংশত্তডেঘাং গর্ভস্থিতানীং ঠা 
সমৃদ্ধ বাহুল্যাৎ বহিরপি মুক্তামণিং বিভর্তি অর্থাদ্তর্ম/ক্তাফলানাং রাহুল্যাৎ 

নিংস্বাসবাতেন কিঞ্চিনপি বহিষ্কতমিত্যুতপ্রেক্ষতে ॥ ৬১ ॥ 

হে হিমালয়কুলপতাঁকে ! তোমার এই নাদাবংশ জামাদের নিকটে » 
ভক্তান্থরূপ শুভ মুক্তীফল' প্রসব করুক । শৈত্যতর নিশ্বাস ছারা অনুমিত হই”. 
তেছে যে, তোঁমার এই নাসাবংশের অগ্যস্তরে মুক্তাঁফল খিরাজিত রহিয়াছে; 
স্বতরাং অন্তরে মুক্তাফলের বাহুল্য হইলে নিশ্বাসবাযু দ্বারা বাহাদগে 
8 রঃ 

প্ররুত্যা রক্ঞায়ান্তব সুদ্দতি দত্তচ্ছদরুচে- . 

রাবী সাদৃসশ্তং জনয়তু কথং বিজ্রমলতা। 

নম বি তনি্বগ্রতিফলনলাভাদরুশিতং, & 

তুলা দক নে বলা ৬২॥ 

শা ইতি হবি! তথ শ্বভাবরকারা ববচে ধর 

রে তোষার মন্তক পরিচালিত হইতে বকে এ, 

সঙ্গ যে তোমার করকিলস্িত রত্বাবলী পরস্পর সংঘটিত' হওয়াতে রোধ হু, রি 
১ 



শোভা সামৃসত বরাকী নিরুষ্ট বিক্রফলতা প্রবাললতা কথ ং অনয তুল্যতাং 
তু । 'শভালাহৃঙ্বোগাডন। অবিহিতত্বাৎ্থ, তি ভাবঃ.।  বিশ্বং বিশ্ফলং 

পাকুচা'. ইতি খ্যাতম্।, ওক্ঠাধরয়োঃ কলদ্াঁ অং শেন তুলামধ্যারোঢ ং 
তা, গন্তং কথং ন ল্জেত ? অপি তু লক্ষেতৈব। কিসভৃতম্? ওষ্টাধরবিশ্ব- 
গ্রতিবিত্বলাভাদরুণিতম্। মর্থাৎ স্বভাবতঃ শ্তামং বিশ্বফলং তবাধরপ্রতিবিষ্ব- 
লাভাদরুণিতং ভবতীতি ভাব:। জনয়তু-ইত্যত্র কলয়ত্ ইতি পঠানন: | বিল-: 
জ্দেত ইত্যত্র বিরজ্যেত ইতি প্রাঞ্চ:.। তদ্দিম্ব ইত্যত্র দৃ্িষ্ব ইতি কৈবল্যাশ্ব: | 

তত্র তব দৃশ: অর্কাত্মকত্বাৎ অকতেজসা অরুণিতমিতি স্বতাবারুণস্তাধগন্ 

নাং তুল্য ইতি ভাব: ॥ ৬২। 
হে সুতি ! নিকষ্টতরা বিদ্রমলতিকা নি তোমার স্বভাবরক্ত ওষ্ঠটাধর- 

কবাস্তির সৌসাদৃশ্ত লাভ করিতে পারে? যে বিশ্বফল ( তেলাকুচা) তোমার 
ওষ্ঠাধরবিদ্বের প্রতিবিষ্ব লাভ করিয়। অরুণিত হুইয়াঁছে, লেই স্বতভাবতঃ 
শ্যামবর্ণ-বিশিষ্ট বিশ্বফল কি তোমার ওট্ঠাধরের এক অংশমাত্রেরও সাদৃশ্য 

অধিকার.করিতে লজ্জিত হইবে ন] 7৬২ ॥ 

শ্মিতব্দ্যোৎসাজালং তব বদনচন্ত্রন্ত পিবতাং, 
চকোরাপামাসীদতিরসতয় চঞ্চজড়িম1। 
অতস্তে শীতাংুশোরমতলহ্রীময়রুচয়ঃ, | 

পিবস্তি স্থচছন্দং নিশি নিশিভৃশং কার্জিকধিয়া ॥ ৬৩॥ 

সম্বিত ইতি। তব বদনচন্্রস্ত স্মিতজ্যোত্স্বাসমূহং, পিবতাং 'চকোরাণীং 
অতিমাধুর্্যতয়। জিহ্বাজাড্যমাসীৎ। অতঃ কাঁরণাঁৎ তে চকোরা অগ্্রুচয়ঃ সম্তঃ 

 শীতাংশোরম্বতলহরীং কিরণসমূহং কার্জিকধিয়া স্বচ্ছন্দং প্রতিরাত্রং পিবস্তি। 
অগ্নেন জিহ্বায়া জাড্যনাশো তবতীতি ভাবঃ। এতেন ০ তব বদন- 
রি রেস ৬৩৪ 

' হে পর্বতরাজপুত্রি। 1 চকোরগণ তোমার এই বদন-স্ধাঁকারের দষৎ হা হাস্ত- 

পম যাৎাসমূহ হ পান করাতে তাহাদের.জিহ্বা অতিমিষ্টতাজনিত 

জড়তা জিত ভি ॥ এই কারণে চকৌঁরগণ অস্রসে, ক্ুচিযুক্ত হইয়! 

| শর লহরী( কিরণ [সমূহ ) পাঁন.করি 
টীতে কীপ্জিক- ( কাজি ) বোধে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুনঃ পুনঃ সীতা 

তেছে॥ ৬৩ ॥. ২ 



 শঙ্করাচাধ্যেরএর্থমালা। 

রং বিশ্রা্ তা পগণকথামেড়নজড়া, 

_ যদ্দগ্রাসীনায়াঃ ্টকূযবিমরী, রী 

 সরস্বত্যা মষ্তিঃ পরিণমতি মাণিক্যবপুষা ॥ ৬৪ ॥ 

 অবিশ্রান্তইতি । হে জননি ' তব জিহবা বিজয়তে ওৎকর্ষেণ বর্ততে। 

 কিন্তৃতে!? জবাপুম্পকান্তিঃ পুন: কিস্তৃতা ? স্বামিনো গুণকথনপৌনঃ- 
পুন্তেন জড়ীভৃতা। আহ্লাদাতিশয়েনেতি ভাবঃ। . অস্তা অগ্রস্থিতারাঃ 

সরম্বত্যা দৃশদচ্ছচ্ছবিময়ী দশনজ্যোতীরূপা মুর্ভঃ মাণিক্যবপুষা লোহিতমণি- 
_রূপেণ পরিণমতি পরিণতি প্রাপ্পোতি। কিন্ৃত1? স্ফটিকসদৃশী | যথা ম্ষটিকং 
জবাপুষ্পমাসাগ্ দর্শনীয়তাং প্রাপ্পোতি তথা সরশ্বতী জিহ্বাগ্রমাসাদ্য 
রক্তাবয়বতাং ষাতীত্যর্থ: ॥ ৬৪ ॥ | 

হে জননি ! পুন: পুন: পতিগুণ-সমৃহ-বর্ণন-নিবন্ধন জড়ীভূতা ও জবা- 

কুস্থমসম লোহিতবর্ণা তোমার রসনা সর্ত্বোংকধ লাভ করিয়াছে । এই 
জিহবাগ্রে সমাঁপীনা ক্ষটিকমণিসদূশ নির্মলকান্তি সরন্বতীমূর্তি লোহিত 
মাণিক্যমণিরূপে পরিণতা! হইতেছেন ॥ ৬৪ ॥ 

_. তাৎপর্য ।__জবাপুষ্পের সা্গিধ্য হেতু স্ষটিকমণি যেক্ূপ লোহিতরাগে 
রপ্রিত হইয়া উঠে, তন্তরপ রক্তবর্ণ জিহ্বা-সন্গিহিত শুত্রদশনপংক্তিচ্ছায়ারূপা 

সরম্বতীমূর্তিও রক্তবর্ণ হইয়া! উঠিয়াছে ॥ ৬৪ ॥ | 

রণে জিত্বা দৈত্যানপগতশিরন্স্ৈঃ কবচিভিঃ, 

নিবৃত্ৈশ্চগ্তাংশুত্রিপুরহরনির্মাল্যবিমুখৈঃ | . 

বিশাঁখেভ্্রোপেন্্ঃ শশিশকলকপূরেধবলা, 

বিলুপ্যন্তে মাতস্তব বদনতান্থুলকণিকাঃ ॥৬৫॥ 

রণে ইতি । হে মাতঃ! তব বদনতান্বলকণিকাঃ বিরিঞ্ীন্্রোপেক্ৈর্বি- 

লপ্যস্তে | কিন্তৃতাঃ? শশিখগুবৎ কপ্ূুরেণ ধবলাঃ | বিশদতরকপূ্রধবলা! 

ইতি পীতান্বরঃ 8১ কিনুতৈঃ? রণে দৈত্যান্ 

'জিত্বা নিবৃত্বৈঃ জয়যুক্তৈ:। কৰ্টচিভিঃ কবচযুক্তৈ : কিন্ুতৈঃ ? চণ্াংশুত্রিপুর- | 

নির্দাল্যবিমুখৈ: । ব্রহ্মরূপয়োরপি ্রীধযদাশিবয্বোনিল্্ালাবিমুখৈঃ ৷ অপগত- 

শিরকৈঃ ০৯৮ শিরোবেষটনৈ:। তথ ির্ালাশে 



্ ন্ 
দন ভরতীতি' চিন? তু নি নৈবেস্তধ 

দেব্যা বাছস্তি বিবধা: সদা। তকমা শে ্রহ্মণে বিজেপি চ | 

ইতযাদি। ৬ 5 ফি 

ৰ হে মাত: ॥দেবসে নাতক কাকের ইন্ছ ও বিন সংগ্রামে ম ইতানগকে 

রাজি, করিয়া ব্দানৃত-পরীরেই তোমার চরণকমলে ধাম করিবার 

মত্ত শিরন্্রাণ অপনযন পূর্বক ্রন্বকূপ দিবাকর ও. সদার্ি টি 

$ হাণে বিমুখ হ্ইয়া চন্দ্রথগুসম কপূর দ্বারা ধবলিত বীয় দা তাক 

| দিকা প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিক়া থাকেন॥৬৫৫ 

রিপঞ্্যা ্ রীয়্তী বিবিধমবদানং পশুপতে- 
 ন্বয়্ারন্ধে বক্ত,ং চলিতশিরসা সাধুবচনৈঃ | 
তদীকৈ্াুর্টোরপলপ্লিততী কলরবাঁং, পু 
নিজাং বীণাং বাণী নিচুলয়তি চোলেন নিভৃতম্ ৬৬ 

| রিপক্কোত্যাদি + হে ু গ্ধবদনে ! পণ্ুপতেঃ শিবন্ত বিবিধমবদাঁনং নানা- 

বিধং কর্্দবিপঞ্চযা ব্রীণয়া গায়স্তী বাণী হ্র্াচ্চলিতশিরসা ত্্না বক্ত,ং আরবে 

তি অর্থাৎ পশুপত্তে: কর্ম ত্বয়া কথয়িতুমারন্ধে সতি নিজাং বীণা 

নিভৃতং যথা স্তাত্তথা চোলেন বাসসা বাণী নিচুলয়তি আচ্ছাঁদয়তি। বীণা 

কিনূতাম্? তদীয়ৈর্াধুর্যযে১ অপলপিতং থণ্ডিতং তন্্রীকলরৰং বন্তাঁঃ তাং তথ । 

_বীণারবাৎ বীণাঁশবাদপি মধুরাং তব বাণীং শ্রত্বা লজ্জয়া বীপাং সংবূণোতীতি 

াক্যার্ঘঃ। ত্বদীয়ৈর্াধুর্যৈরিতি পঞ্চীননঃ ॥ ৬৬ ॥ 

. জননি ৷ ভগবতী ভারতী যে সময় স্থীত্ব কচ্ছপী বীণ' দ্বারা ভগবান্ পণ্ড- 

পতির মহিমারাশি গাঁন করিতে আরম্ভ করেন, নেই সমস্ত তুমি . মন্তক 

'সঞ্চালনপূর্বক সাধুবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ ক্রিলে স্বীয় বীণারবকে 

তোমার কলকণ্স্বরের মীধুর্য্ে ারাভূত দেখিয়া ভারতী জজ্জাবশতঃ নিজ 

কিন সাহা সবীগ সাহা রা খাল ১ 



অস্িনির্দলত রা কীশন (হিসগিরিশা 
ব্দলতয়া করাগ্রেখ সপৃষ্টম্। পুনঃ কিন্ুতস্? অধরপানসম্তরষ্ণে শুনা সকার 
বারং উদন্ধদ্ উতোলিতস্। এবস্ডুতে জগদস্থিকা য়া: ৃ্ারবর্দূনে ্বরসূর্থে: 
শস্করপ্ত কুভো জোষঃ'। ৬৭ ॥ ক 

হে গিরিরাজকন্তে ! এই জগতে এমন কোন বস্তই নাই যে, বিজি 
তোমার চিরুকের উপমা প্রদত্ত হইতে পারে। এই চিবুক শস্তুর করগ্রাহ্থ ও 
তোমার নির্মল মুখরূপ মুকুছরর বৃত্তস্বরূপ | গিরিরাজ স্সেহপ্রযুক্ত 'করাগ্র 

দ্বারা উহা স্পর্শ করিয়া থাকেন । ভগবান্ শঙ্কর অধুরপানে লোলুপ হইয়া 
| পুনঃ পুনঃ হস্ত দ্বারা উহা উত্তোলন করেন। ঈদৃশ উপমাহীন চিবুক আমি 

নি বর্ণন.করিতে সমর্থ হইব? ৬৭॥ 

ভুজাশ্লেধান্সিত্যং ভ্রিপুরদময়িতৃঃ কণ্টকবততী, 

» তব গ্রীবা ধত্তে মুখকমলনালশ্রিয়মিয়ম্। : 
স্বতঃশ্বেতা কালাঁগুর বহলজম্বালমলিন।, 

যণালীনাং নিত্যং বহতি যদহো হারলতিক্া॥৬৮॥ 

.. ভজা ইতি তব গ্রীবা মুখপদ্মদণ্ডশোভাং ধতে । শস্তোরালিঙ্গনেন নিত্যং 
কণ্টকবতী আনন্দপুলকেন রোমাঞ্চিতা অন্টোইপি পদ্বদণ্ডঃ কণ্টকযুক্তো 
| ভবতি । অহো আঁশ্চরধ্যং যদ্যস্মাৎ হীরলতিকা ৃণাঁলীনাঁং সৌন্দর্ধ্যং বহতি। 
(কিনুতা ? স্বতঃ্বেতা সভাবশুক্লা। কাঁলাগুরুবহলজন্বীলমলিনা কন্ত্যগুরু- 
নিবিড়পন্কষেন মলিন! । অন্তাপি মৃণালী স্বভাবশুরা পঙ্কাদিমলিনা ভবতি 8৬৮ ॥ 

-জননি.! ছোমার গ্রীবা তোমার মুখপন্মের মৃণীলবৎ শোভা ধারণ করি- 

য়াছে 1 মুণালে কণ্টক'আছে বটে, কিন্ত তোমার এই প্রীবারপ ম্বণাল ত্রিপু- 
রারি মহেশ্বরের তুজালিঙ্গনে পুলকিত হুইয়া নিরস্তর কণ্টকিত ( রোমাধি্ত ) 

হইতেছে। মুণালিনী স্বভাবত; শুভ্রবর্ণ হইস্বাঁও পক্ক প্রভৃতি দ্বারা ' যলিনত 

প্রাপ্ত হয়.) তক্রপ তোমার এই হারলতারপ মৃণালিনী শ্বভাৰতঃ শ্বেত হইাও 
নত রী-অগতর ্রত্ৃতিরূপ পক্কাদি দ্বারা মলিন্ হইয়া বহিয়াছে; তথাপি রী 

হাঁরলত' যে নিয়তই পাঁদীর সৌধ ধারণ করিতে ». ইহাই 
ৃ ০18-8- 



চা গর টি কস 

বিবাদব্যানন্বপ্রগুণগ্ুণসংখযাশ্তিতুবঃ । 

বিরাজস্তে নানাবিধমধুররাগাঁকর, ভূবাং টি 

্রয়াণাং গ্রামাপাং চিলি ইব তে 8৬৯. 

" গলে ইতি। হে গতিগমকযুক্তগানকূশলে । | তব গলে তিক্ত রেখা 1বরা- 
| অ্ত। কথস্ৃতা: ? ভ্রয়াণাং গ্রামাণাং তারঘোরমন্ত্রাণাং স্থিতিনিয়মসীমাঁন ইব | 

ভাব তত্র তিষ্ঠ তমত্র তিষ্টেতি হন্গিয়মনং তশ্ত সীমান ইব। কিনৃতানাৰ্ া 
নানাপ্রকারমধুররাগাণাং বসন্তপরভৃতীনাং আকরতূবাং জনবস্থানানাস্। রেখাঃ 
কিন্ুতাঃ? বিব্াদায় ব্যানদ্ধ: সন্বনধ: »ঃ প্রগুণগণঃ তন্ত সংখ্যান্থচিকাঃ। 
দেব্যাঁঃ কণঠগলেভ্য অন্যেষাঁং পিকাদীনাং ং ক্গলং-তৃচ্ছং ইতি ভাব: | বিবাহ- 
ব্যানদববিগুণগণসংখ্যেতি কৈবল্যার্থ; ৷ ভত্রারসর্থ:।__বিবাহকাঁজে মাত্রা বন্ধং 

, বত্রিগুণীকৃতং সৌভাগ্যস্থত্রং তশ্য স্চিকাঃ। তৎপর] স্বামিনঃ সুভাঁগা নাস্তী- 

ত্যস্কত্র়ং যতঃ শ্বামিনঃ অদ্ধাঙ্গরূপাসি ॥৩৯। | 

দেবি ! তুমি গতি ও গমকযুক্ত সঙ্গীত-বিষয়ে অতীব নিপুণা । তোমার 

গলদেশে যে তিনটি রেখা বিদ্যমান আছে, তাহা দেখিলে অনুমিত হয ষে, 
মধুররবকারী কোঁকিল প্রভৃতির কণ্ঠস্বর যেন তোমার কণ্ঠন্বরের সহিত 

বিবাদে সন্নন্ধ হইয়া পরাজিত হইয়াছে এবং সেই সমস্ত কথম্বর অপেক্ষা 
তোমার কণ্ঠস্বর যে পরিমাণে উৎকধ লাভ করিয়াছে, এ রেখাত্রয় ষেন 

_ তাহারই সঙ্্যাস্থচক । এই তিনটি রেখ! দেখিলে বোধ হয়, বসন্ত প্রভৃতি 
বহুবিধ মধুর-রাগের &$আকর যে তার, ঘোর ও মন্রনামক তিন গ্রাম, তাহার 

, পবস্থানের বি যেন নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৬৯॥ 

ালসীনা, তব তুজলতানাং চত্থণাং, 
চতুর্ভিঃ টিউনস স্তৌোতি বর্দনৈঃ | 

 নখেভ্যঃ সন্তম্তন্ প্রথমদলনাদন্ধকারপো- 

| রী বগা সমযভযতধিযা | ৭০8 

লী ই ইতি। তব সগালীীলৎ চতক্থণাং র তির সৌন্র্যং ব্রহ্মা 

স্তসৌন্দধ্যািশয়ত্বং বিবদোতি। সর্রধাঙ্গেষু সংস্থ কথং 
হ্. ন্ভো ইত্যাদি অন্ধকরিপোর্ন খেভ্য: প্রম- 

নী 



গলনাত পূর্বশিরশ্ছেদাৎ ন্তন সন্ চতুর্ণাং িধাগাং লমং স্রককাঁলেন রি 
হ্তদানবৃদা স্তৌতীতাম়:। পূর্ত ্দ্ধাণং পঞ্চবক্তং দৃষ্টা অহমিবান্তোধ্ীতি 
ক্রোধাৎ শিব: একং শিরশ্চিচ্ছেদ। অতস্থাদাদবশিকটানি নিনাগবার 
হস্তসৌন্দর্ধযং স্তৌভীত্যর্থ; ॥ ৭০ ॥ | 

মাতঃ ! পূর্ববকাঁলে পঞ্চানন মহাঁদেব নখ দ্বার! ব্রন্ধার একটি মস্তক ছেদন 
করিয়াছিলেন | এক্ষণে পাছে তিনি অবশিষ্ট মস্তকচতুষ্ট্ পুনর্বার ছেদন 
করেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া পন্রযোঁনি চতুক ব্ক্ষা তাহার চারি মন্তকে 
এক সমস্তে তোমার চারি হস্ত দ্বারা 'অভয় পাইবার প্রার্থনায় চতুরানন: 
দ্বারা মৃণালীর ন্যায় মুল তোমার ভূজলতাচতুষ্য়ের সৌনস বর্ণনা করিয়া 
থাকেন 1৭০1 

নখানামৃগ্োতৈর্নবনলিনরাগং বিহদতাঁং, 

করালাস্তে কাস্তিং কথয় কথয়ামঃ কথমমী । 

কদাচিদ্বা সাম্যং ভজতু কলয়া হস্ত কমলং, 

যদি ক্রীড়ললক্ষ্মীচরণতললাক্ষাঁরুণদলম্ ॥ ৭১ ॥ 

নখানামিতি | অমী বয়ং তব করাণাং কাস্তিং কথং কথক়াম: উপম্যরহিত- 

ত্বাৎ কখত বর্ণয়ামঃ তৎ কথয়। কিন্তুতানাম? নখদীধিতিভিঃ সগ্যংস্ফুটপদ্মরাগং 

বিহসতাম্। হস্ত হর্সে অহত যদি কমলং ক্লীড়ন্তা লক্ষ্যাশ্চরণতললাক্ষযা 
অরুণদলং ভবতি, তদা কদচিদ্বা কলয়া লোভিতংশেন সাঁম্যং ভজতি ন তু 

সর্ধতোভাঁবেনেতি ভাবঃ ॥৭১। 

মাত: ! তোমার ষে হস্ত নখমযুখ দ্বারা সগ্তঃপ্রস্ফুটিত পল্পরাগকে উপহাস 
করিতেছে, দেই হস্তের শোভ। আমর! কিরূপে বর্ণন করিতে সক্ষম হইব ? 

কারণ, এই জগতে (কান স্থানেই তাহার উপমা 'প্রাপ্প হওয়া যাইতে পারে 

না।. পরন্ত দি কোন সময় লাদ্োপরি ক্রীড়াপরায়ণা কমলার চরণতলের 

লাক্ষারস-সংস্পর্শে এ কমলদল অরুণিত হয়, তাহা হইলে হয় ত কথঞ্চিং এ 

তুজকান্তির কিয়দংশের সাদৃশ্য লাভ করা যাইতে পারে । ৭১ |! 

সমং দেবি কদদিপবদনগীতং স্তনযুগ্মং, 

অবেদং ন: খেদং হরতু লততংপ্রজুতম্খম্। 

বি 847 স্বকৃত্তৌ হেরুশ্বঃ পরিমষতি ছ হন্তেন ফটিতি। ২ ॥. ৫ 



'াসৈরিতি ভাবঃ, অবিরত খত, অবাধ: সর্ধেব্ং রণ পায়েস 
ন্ভা াৰঃ। হেরছো গণেশ: যৎ ভমযুগ্লালোক্য সে কুন্যুং নান -. 
'শঙ্কাকুরিতহবান্ষ: সন ঝটিভি সীহং হত্তেন ্ বকুত্তোৌ পরিষ্ধতি জহ্বেষণং 
রাডার ? সুথকৈরপ্যাৎ স্বন্ভাবতো! হালজনক:। এৈন কর্দণা 
বিশেষতঃ হাসজমক:। এতেন শ্রীমত্যাঃ, ঠনহোগর্েৎ কঠিনতা। /সৌষ্ট 

তা স্পষটরুতা 7৭২॥ ূ | 

জননি! তোমার স্তনযুগল হইতে সর্বদাই স্তন ক্ষরিত কইতেছে এবং 

৭৮4 ও*গজানন ইহা' পান করিয়াছেন । সুতরাং পরম্পর সমান 

তোমার ঈদৃশ ভ্তনযুগল হইতে আমাদের থেদ ('সংসার-পিপাঁসা ) বিদুরিত 

হউক । ভগবান্ গজানন তোমার এই স্তনযুগল সন্দর্শন করত তাহার নিজ 

হুস্তযুগল পর স্থানে গিয়াছে, এইরূপ শঙ্কা করিয়া সহসা স্বীয় মন্তকে হস্তামর্ষণ-, 
পুর্ব্বক কুন্তদবয় অন্বেষণ করিতে থাকেন। শঙ্কানিবন্ধন তাহার, মুখবিকৃতি 

দর্শন বু সমীপবর্তী কোন ব্যক্তিই হাস্য সংবরণ করিতে সমর্থ হয় না 17২1. 

অমূতে বক্ষোঞ্াবমৃতরসমািক্যকলসৌ, 
ন সন্দেহস্পনোৌ নগপতিপত্তাকে মনসি নঃ। 

. শিৰত্তৌ তৌ হন্মাদবিদিতবধূসঙ্গমরসৌ, 
কুমারাবন্ঠাপি দ্বিরদবদনক্রোঞ্চদলনো ॥ ৭৩ ॥ 

| ন্অমূ, তে ইতি। হে নগপতিপতাকে ! * গিরিরাজভূষণরূপে ! 

তে তব অমূ বক্ষোজৌ অম্ৃতরসপূর্ণমাণিকাঘটো অত্রার্থে নোহম্মাকং 

. অনসি ন সন্দেহস্পন্দৌ ন" সন্দেহং কুুতঃ | -তদেব. হেতুনা দৃঢয়তি-_ 

: ষন্যাতৌ পিবন্তৌ  দ্বিরদরগনতৌঞদলনে  গরণেশকার্তিকেয়ৌ অগ্ঠাপি: 

নিজ কুমারৌ বালকৌ। ন. দনেহম্পন্দু ই পাচ |); 
এনোইত্যাকং মনসি সন্দেহলে লনইতি। ৭৩8 7 

রঃ - নগপতিপতাকে অমাদিগের |মনে হইতেছে যে, তামার এই 

র  অনবুগল গাজা মাণিক্যম ্ৃং | আহ ই রে দর যনে: 

ছ্ম - +৩%, রর 



নাং সকামপিভিরমলাংহাং তকাদ। 
. কুচীভোগো| বিশ্বাধররচিভিরক্তঃশবলিতাঁ, 
রে রনি নিজ পুরবিজগদি কী্তিমিব তে 8181. 5 

“তি ইনি । হে অন্য! তৰ কুচাভোগ: চি গব কু্ত-. 
র্তৈ্্কামবিডি সমারন্ধাং গ্রথিতাং হাঁরলতিকাং বিদবারকারিভির- 
শবলিতাং অস্তলে গহিতাম্। তত্রোৎপ্রেক্ষতে | পুরবিজয়িনঃ প্রতাপব্যামিশ্রাং 
কীর্ভিমিব। শণ্োঃ পুরবিজয়জন্তো কীর্তিপ্রতাপৌ অতিহম্যতয়া হ্বদয়ে বিভ- 

বাতি ধ্বনিতম্। স্তম্বেরমবদনকৃ্তপ্রস্থভিরিতি বনুষু পাঁঠঃ | তচ্চিন্তযম্॥ 9৪ ॥ 
মাত: | তোমার স্তনতট স্ুনির্মল হারলতিক] ধারণ করিতেছে । এই 

হারলতিকা মহামাতঙ্গরূপী দৈতোর কুস্তে সমূতপন্ন মুক্তামণিসমূহ দ্বারা বিনি- 
শ্রিত। এ মুক্তামণি সমূদায় ্বভাবত; নির্দল ও শ্বেতাভ হইয়াও বি্সদৃশ 
অধরকান্তি দ্বারা অরুণবর্ণ হইয়াছে। ইহা দ্বারা অন্গুিত হইতেছে 

যে, তুমি ত্রিপুরবিজয়ী শঙ্র কীর্তিমিশ্রিত প্রতাপ হৃদয়ে ধারণ 
করিতেছ ॥ ৭৪1. 

কুচৌ, সছ্যঃ নারে রং 
কষস্তৌ দৌুলং কনককলসাভৌ কলয়তা। 
তৰ ত্রাতুং ভঙ্গাদলমিতি বিলগ্রং তহ্তুবা, 

অরিধাবদ্ধং দেবি ত্রিবলিলবলীবল্লিভিরিৰ ॥৭৫1 

কুচাবিতি | হে দেবি ! তব ৰিলগ্রং উদরং অতিক্ূশং মধ্যং ভঙ্গাৎ ত্রাতুং 

ওনুভবা কামেন ত্রিবলীক্ধপ্রাভির্লবলীবল্লিভিস্তাভ্রাকতিলতাবিশেষৈস্বিধাবন্ধম্। 
কতো ভঙ্গাশক্কেতঠাহ ঃতন্থৃভৃবা কিনুতেন ? ঘোর, ল্গঃ কষস্তো পীড়য়স্তো সদ্তা-. 

কারো কুচৌ কুল্য়ত' চিন্তয়তা। পুনঃ কিন্ুতৌ ? সপ্যস্ততক্ষণাঁৎ শিবাঙ্গরাগ- 

জনিতত্বেদং মুঞ্ৎ প্রাস্তঘটিতং প্রানস্তমিলিতং কুর্পাসং কঞ্চলিকাং ভেত্তুং, 

শীলমনয়োন্তৌ তথা । এতেন স্তনয়োরৌৎকর্যবর্ণনম্। অয়ং গ্লোকঃ হস | 

তষ ৰা ২ দৃশ্বতে । তৰ হে কর্তারৌ উদরং কলয়তামঙ্গ- 

রং তি স্তি প্রা: ॥ ৭৫ ॥ 
এ ৫ 

হে. বেবি! রতিগতি কার্প যখন দেখিলে ছ
ে আব তোমার 



জপ র্ কুচযুগল বির সারদূলকে প্র ভিত করত, শিবাহ্ুরাগজনিত 
শ্েদ পরিত্যাগপূর্বক (ভুনদেশস্থিত) কঞ্চুলিকাকে ( কীচুলীকে ) ভেদ করিতে 

উত্ঠত হইয়াছে, তখন তাহ।র ছুর্বহু ভারে পাছে তোমার ক্ষীণতর মধ্যদে* 
ভগ্ন হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় ভীত হইয়াই যেন তিনি কটিদেশরক্ষার নিষিত 
ব্রিবলীরূপ লবলীবল্ী, 1( তাত্রাক্কতি লতাবিশেষ দ্বারা তাহা অিবলরাকাবে 

' দূঢ়তর বন্ধন করিয়া বাঁখিযাছেন ॥ ৭৫ | 

.... ব্তৰ স্তন্তং মন্টে ধরণিধরকন্টে হদয়ত:, রে 
পয়ঃপারাবারঃ পরিবহতি সারস্বত ইব। 

কবীনাং প্রৌটানামজনি কমনীয় কবয়িতা ॥ ৭৬ | 

তব স্তন্তমিতি ।.হে গিরিস্তে ! তব স্তন্যং দুগ্কং সাঁরন্বতঃ পয়ঃপারাবাঁর ইং 

' সরন্বত্যা অস্বৃতসিদ্ধুরিব হৃদয়তঃ পরিহরতি হ্াদয়ান্ির্যাতি। ঁকলাসে সর 
স্বতযাঃ সমুদ্রবদগাঁধামুৃতকুণ্ডমন্তি, তজ্জলপানাঁৎ মহাঁকবয়ো ভবস্তি। তন্মাদ্যথ 
সরন্বতীনায়মী নদী বহতি তথা! তব ক্ষীরং বহতীতি ভাঁবঃ | পরিবহতীতি পাঠে 
সারম্বত: পয়ঃপারাবারঃ সরস্কতা। অমৃতকুণ্ড তবৈব হৃদয়াদ্হুপ্ধং পরিবহতি 

'অন্তথা কথমীদৃক্প্রভাব ইতি ভাঁরঃ । যত্তব স্তন্তং দয়াঁবত্যা ভবান্া দত্তং 

আস্বাগ্য দ্রবিড়দেশীয়ঃ শিশু; কশ্চিং প্রৌঢানাঁং কবীনাং মধ্যে কমনীষ়ঃ উত্তম: 
কবস্িত1 অজনি কাবাকর্ত অভূৎ। তত্রাঁয়ং গ্ররূণামুপদ্ধেশঃ ; পুর! শঙ্কর চার্যা- 

পিতা অপুন্রঃ শিবভক্ত আঁসীৎ। পশ্চাঁ শিবরুপয়া তশ্য শঙ্করনামা পু্রো 
জাঁতঃ | একদ1 পিত] ভিক্ষার্থং গত: | মাতা কুটুত্ঘভরণার্থং শাকচেষ্টরা প্রাঙ্গণে 
াশ্ািকং বালকং নিধায় গতা। এতস্মিন্ সময়ে ক্ষুধয়া রোরপ্বমাঁণং বালকং 
দৃষ্ট1 দরয়া স্বয়ং জগদস্বিকা ক্রোড়ে নিধায় স্তনং পারযিত্বা অস্তর্থিতা । তদৈ- 
বায়ং মহাকবিরভূৎ। তত্যায়স্তহ্থিতায়াঁং ভিক্ষার্থিনং সন্গ্যাসিনং ৃষ্ট বাঁলকঃ 

শ্বোকেন প্রত্যুত্তরঞ্চকার | তদ্যথা,«একা মাতা? শাঁকাঁহর্তী তত্র 
ক্ষপণক দশশাকার্তাঃ। যত্র  ক্ষপণক-দশ-শাকাশ! তত্র গা শাকশা 
কা” ॥ ৭৬ 

হে গিরিস্থতে | তোমার হৃদয়: হইতে: সার্বত-পরর প্রধধাহের স্তান 
তাং বৈলানশিখর-স্থিত সারস্বত নামক অগাধ অমৃতসিন্ধুর তাস স্ত্ত প্রবা- 

ভিত হইকা থাকে, সন্দেহ ন্নাই কারণ, দ্রাবিড়দেশীয় শিশুকে কৃপা করিয়া! 



ন করাইয়াছিলে, নিধি স্তস্থপান-প্রভ চাবেই বালক তংক্ষণাং প্রো কার, 

দিগে মধ্যে উন কবিত্বশি. সম্পন্ন হইয়া উঠিল ॥ ৭৬ ॥ * 

রা হরক্রোধজালাবলিভিরবলীটেন বপুষা, 
গভীরে তে নাভীসরসি কৃতঝস্পো মনসিজঃ | 
সমৃত্বস্থৌ তম্মাদচলতনয়ে ধূমলতিকা, : 
জনস্তাং জানীতে জননি তব রোমাঁবলিরিতি ॥ ৭৭ ॥ 

হরকোধ ইতি। হে অচলতনয়ে !'মনসিজঃ কাম: শিবকোপাগ্রিসমৃহৈর্বণ- 
প্তেন ঘেহেন গভীরে তব নাভিসরোবরে রুতঝম্পঃ | তন্মাৎ দগ্ধন্য পানীফ- 
ংযোগাৎ যা ধূমলতিকা সমৃত্বস্থৌ, তাং জনঃ রোমাঁবলিরিতি কত্বা জানীতে 

হারে কুদ্ধে লত্যপি সত্যপি ত্বমেবাশ্রয়ভৃতাসীত্যর্থঃ , ৭৭ ॥ 
চিক ০০ পলাশ শশা পাপা পিপি পপ শান আটক 

* পর্বে ভ্রাবিডদেশ-নিবাসী শন্করাচার্যের পিতা, অপুত্রক ও শিবতক্ত 
ছিলেন । গরে ভগবান্ শঙ্করের রুপায় তাহার একটি পুত্র জন্মে । শঙ্করের 

কূপায় জন্ম বলিয়া এ পুত্রের 'শঙ্কর' এই নামকরণ হইয়াছিল। একদা শঙ্ক- 

রের ষণ্মাসবয়ঃক্রমসময়ে তাহার পিতা ভিক্ষার্থ দূরদেশে গমন করিলেন। 

শঙ্করের জননীও কুটুম্বগণের ভরণপোষণার্থ এ ষাগ্রাসিক বালককে প্রাঙ্গণে 

স্থাপন করিয়া শীক আহরণ করার নিমিত্ত বহির্গত হইলেন । এই সময় বালক 

ক্ষুধায় প্রপীড়িত হইয়1 উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরস্ত করিলেন । তৎকালে 

জগদস্ব! এ বালকের প্রতি দয়াঁপর্তন্ত্রা হইয়! স্বয়ং ক্রোডে গ্রহণ করত ্তন্পপান 

করাইয়া অন্তর্থিতা হইলেন; বালকও তৎক্ষণাৎ মহাকবি হইয়! উঠিলেন। 

এই সময় এক সন্াসী ভিক্ষার্থ সেই কুটারে উপস্থিত হইলেন। তৎকাঁলে কেহই 

গৃহে ছিলেন না; সুতরাং ষাণ্সাদিক বালক সকন্স্যাসীর ভিক্ষাপ্রার্থন। শুণিয়া 

বক্ষামাঁণ শ্লোক দ্বারা উত্তর করিলেন । মোক যথা __একা মাতা শাকাহর্তা 

তত্র ক্ষপণক দশ-শাঁকার্তাঃ। বত্র ক্ষপণক দশশাকাশ। তত্র ক্ষপণক শাক।শ। 

কা” ইহার তাঁৎপধ্য এই যে, “হে ক্ষপণক ! আমার জনশী একাকিনী 

শীক আহরণের জন্য গমন করিয়াছেন । কিন্তু এই সংসারে দশজন শাকের 

'জন্ত কাতর হইয়া রহিয়াছেন। এই দশজন গৃহন্থের মধ্যে প্রত্যেকের ষখন 

দশজন ক্ষপণক অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয় শীকৈর জন্য (ইন্দিয়গণের ভোগা নিজ নিজ 

বিষয়ের - জন্ত) লালায়িত গছইতেছে, তখন বা রিনি একগাছছি 

শাকেরও আশা করা উচিত নহে। ) রর 



| জপ? সপ মতে পাপা বা দ্ধ 

এজননি। রা টাউন দগধশরীয় হই যে উপ 

, ছইঙ্াছিল, লোকে দেই নোরাক্ই ভোমার ভি লী বঙিযা, আবগ 

না কাছে ৭9) 2 ৪৮ 
যা 

(বঙ্গেতৎ নি কারিকী লাকি শিবে, 

কুশে মধ্যে কিঞ্চিজ্জননি তব তণ্ভাতি ধিক | 
 বিষর্দদীদস্তোন্তং কুচকলসয়োরস্তরগতং, ডা | 

কৃ পিসি রাহি, ৮৮ ৭৮ 

 যনেতদদিতি। হে শিবে! তব কুশে মধ্যে যৎ  আনাঙকষতর- | 
সতরঙ্রাকৃতি কিকিছ্স্ত তত কুচকলসয়ো: পরম্পরগীড়নাঁৎ মধাগতং তন্ভৃতং 

' সচ্মং র্যোমতত্বং গহবরযুক্তং নাভিন্বদং প্রবিশদিব সুধিয়াং মনসি ভাতি | নিয় 
ইতি কৈবল্যাঙ্বঃ। তত্র শিবশ্য মনসি ভাতীতার্থ; ॥ ৭৮ ॥ 
_.শিবে জননি ! তোমার ক্ষীণতর মধ্যস্থলে কালিন্দীর (বমুনার ) লুঙ্- 
তর তরঙগসদৃশ শ্তাঁমলরেখার ন্যায় যে কোন বস্ত লক্ষিত হইতেছে, তৃৎসঙবন্ধে 
ক্াসক্ম বিচার পুর্র্বক স্ুধীগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন" যে, পীনতর কুচকলস- 
ুগলের পরম্পর পীড়ন দ্বারা তন্মধ্যগত আকাশ সুন্্তম হইয়া অতীব তীর 
'নাভ্রিে প্রবিষ্ট হইতেছে ॥ ৭৮ |. 

্থিরো গাব সনমুকুললোমাবলিলতা-. 

_ কলাস্থানগকুডং কুন্থমশরতেজোহুতভুজঃ | 

. রতেললীলাগারং কিমপি তৰ নাভীতি গিরিভে, -. 
| দ্র সদ্্িরিশনয

নানাং বিবরতে। ্  ॥. 

কুওদু। ৩ সমেখলনবৎ লা হিতাদনরি চাষ ] বা তে 



। তত্রাপি পারলা্টনাভারিতোষ:। । অতএব গি 
রম্। বথা সিদ্ধা অপি বিরছারে তপঃ কৃত্বা সিদ্ধি « [বস্তি।ণ 

রিজে! তোমার নাভি জনির্বচনীয় শোভা ধারণ করিতেছে । এই 
নাতি শবলোকন করিলে বোধ হয় যেন,ইহা স্থিরতর গঙ্গাবর্ভ। গঙ্াবর্তে স্থির 
না. থাকা বশত: কবিসন্তষ্ট হইতে না পারিয়া পুনর্ধার বলিতেছেন ষে, বোধ 
হয় (যেন,ইহা স্তনযুগলরূপ মুকুলদ্য়ে স্বশোঁভিত লোমাবলীরূপ লতার আলবাল-: 
স্বরূপ । আলবাল উচ্চ, নাভি গভীর এবং আলবালে গভীরতা নাই, সুতরাং 
কৰি ইহান্ঠেও পরিতুষ্ট হইতে ন। পারিয়া পুনর্বার বলিতেছেন যে, বোধ হয় 
যেন,ইহা রতিপতির তেজোরূপ হুতাশনের কুণ্ড। কুণ্ডে মেখলা আছে, 
নাভিতে মেখলা নাই; স্বৃচরাঁং ইহাতেও সন্তষ্ট না হইতে পারায় পুনর্বায 

 উৎপ্রেক্ষিত হইতেছে যে, বোধ হর ষেন, ইহা রতির ক্রীড়াগৃহ | রতির লীলা- 
গার পাতালপুরী নহে; সুতরাং ইহাতেও কবি পরিতুষ্ট হইতে না পারিয়া 
পুনর্বার বঞ্িতেছেন যে, বোধ হয় যেন, ইহা! তগবান্ শঙ্ষরের নয়নজয়ের 
'তপঃসিদি করিবার গুহাদ্বার ॥ ৭৯॥ 

নিসর্গক্ষীণন্ স্তনতটভরেণ রলুমজুষো, . 

নমন্র্তেন্টভৌ বলিষু শনকৈস্থুট্যত ইব। 
চিরং তে মধ্যস্ত ক্রটিত-তটিনী-তীর-তকুণা, 
সমাবস্থাস্থেয়ো ভবতৃ কুশলং শৈলতনয়ে ৪৮০॥ 

| নিসর্গ ইতি। হে শৈলতনয়ে ! তব মধ্যন্ত চিরং কুশলং ভবতু ভঞ্জনং ন 

ভবত্তিত্যর্থঃ। কিন্ভৃতম্ত ? নিসক্ষীণশ্য স্তনতটভরেণ ক্লাস্তিভাজঃ। বলিষু 
ক্রট্যুত ইব, অতএব ভগ্ন তটিনী-তীর-তরুণা, সমাবন্থয়া স্থেমা স্থিতি সমাব- 
স্থান্থেম্ঃ ৷ অতএব কৌশল্যমাশংসতে ॥ ৮* | ৰ 
. হে শৈলতনয়ে ! তোঁমার মধ্যদেশ স্বভাবতই ক্ষীণতর ; তাহাতে আবার. 
স্তনতটভরে একান্ত পীড়িত হইয়া নাভি-্দে মগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। 
ত্রিবলি দেখিলে অনুমিত হয় যে, মধযদেশের সেই স্থান যেন ক্রমশ: করত ও 
বিশ্িষ্ট হইয়া যাইতেছে । অধুনা তোমার এই মধ্যদেশ গরপ্রায় ও পত্তনোস্বখ, 

“তটিনী-তীরবর্তা বৃক্ষের সহিত , সমান অবস্থায় পতিত হইয়াছে। এক্ষণে 
আমরা শর্থনা করিতেছি ফে, তোমার এই মধ্যদেশ যেন চিরকাল *কুশনে 
খাকে অর্থ ভর হইয়া নাভিরপ শোতঙ্বতীমধ্যে নিপতিত না হয় ॥ ৮০৪. 



॥ তা 

ইত ক্ষিতিধরপতি: পার্বতি রি 

ভিানাছি বি যজনবূপেশ নিদ্ধে। 
অতন্তে বিস্তীর্ণ! গুরুরক্সমশেষাঁং বস্ুমতীং, 

. নিতথ্প্রাভ ভাবং ্ গয়তি লঘুত্বং নয়তি চ॥। ৮১। 

ুরুত্বমিতি । হে পার্জতি! পর্ববতকন্ঠে ! পর্বতরাজঃ নিলা 

শুরুত্বং বিস্তারঞ্চ আচ্ছিন্ত আকৃষ্য যজনরূপেণ অর্থাৎ বিবাহকালে যৌতুকত্বেন 
ত্বয্ধি নিদধে নিহিতবান্। ভরণরূপেতি পাঠে বথা হিমবান্ বাহনং সিংহং 

 ন্দদৌ, তথা গুরুত্বং বিস্তারঞ্চ নিহিতবানিত্যর্থঃ | অতঃ কারণাতে তব 
. গুরুর্ব্স্তীর্ণশ্চ নিতম্বপ্রাগ ভাঁবঃ পাদবিক্ষেপেণ নিতম্বব্যাপারঃ অশেষাং বস্ু- 

মতীং স্থগয়্তি ভারাক্রান্তাং করোতি লঘুত্বঞ্চ নয়তি আত্মশোভয়! বন্গুমতী- 

শোভাং তিরস্করোতীত্যর্থ; ॥ ৮১ ॥ 

হে পার্বধতি ৷ তোমার বিবাহকালে পর্ববতরাজ নিজ নিতন্ব হইতে গুরুত্ 
২৪ বিস্তার আকর্ষণপূর্ধবক যৌতুকরূপে তোমার নিতম্বে নিহিত করিয়া- 
ছিলেন। এই নিমিত্ত তোমার পাদবিক্ষেপকালে গুরু ও বিস্তীর্ণ নিতম্ব এই 
ধরিত্রীকে ভারাক্রাস্তা করে এবং আত্মশ্েভা ছারা বস্থমতীর শোভাকেও 

"পরাভূত করিয়া থাকে ॥ ৮১ ॥ 

করীন্দ্রাণাং শুণ্ডাঃ কনককদর্লীকাগপটলী- 

মুভাভ্যা মৃরুভ্যামুভয়মপি নিজ্ঞিত্য ভবতী। 

সুবৃত্তীভ্যাং পত্যে প্রণতিকঠিনাভ্যাং গিরিস্থতে, 

বিজিগ্যে জান্ুভ্যাং বিবুধকরিকুস্তদ্বররমপি ॥ ৮২ ॥ 

_ করীন্দ্রাণামিতি ॥ হে গ্রিরিস্তে ! ভবতী উভাভ্যাং উরুভ্যাঁং করী- 

'ন্ত্রাণাং শুপ্তাঃ কনককদলীকাওসমৃহঞ্চ উভয়ং উভাভ্যাং উরুভ্যাং নির্জিত্য 

_জ্জানুভ্যাং এরাবতকুস্তঘ্য়মপি বিজিগ্যে। কিডূতাভ্যাং জান্ুভ্যাম্? সুবর্ভ.- 

লাভ্যাম্।.. পুনঃ কীদগভ্যাম্? পত্যু্মহাদেবন্ত প্রণতিকঠিনাভ্যাম্। 
উপযমনূকালে জ্লীমতা শ্রীমত্যা জান্চনী গৃহোতে ইতি শৃজাঁরবর্ণনং শস্কররূপন্ড 

সঙ্করাচীধ্যস্য ন দোষায়েতি 1 ৮২ ॥ | 

"হে পিরিকুতে 1 তৃমি উভয় উরু দ্বারা বীজ ৪ এবং কনক- 

| ফী সমূদ্ায় জয় করত পতির প্রতি প্রপতিনিবন্ধন কঠিন ও সুবুত্ত জাই- 

ন্য় দ্বারা উ্াবত-কৃরকেও 3 কয়া | ই ॥. 

০ না 145? চি টা 



পরাজেতুং রত্রং দ্বিগুণশরগর্তৌ গিরিন্ৃতে, | 

নিষঙ্গৌ তে জজ্ঘে বিষমবিশিখো! বাঢ়মকৃত ।' 
যদগ্রে দৃশ্টাস্তে দশশরফলাঃ পাদযুগলী- | 

নথা গ্রচ্ছন্নান' সুরমুকুটশাণৈকনিশিতাঃ ॥৮৩॥ 

 পরাজেতুমিত্যাপি। ভে গিরিন্বতে ! তব জজ্বে বিষমবিশিখঃ কাম: 
কদ্্রং পরাজেতুং ছি গুণশব্রগতৌ। নিষৌ তুণ ৰাঁঢং দৃঢ়* যথ। স্তাঁৎথ তথা অকৃত 
ক্লুতবান্। কথং জ্ঞায়তে ইত্যাহ--যয়োরগ্রে পাদযুগলীনখা গ্রচ্ছন্ানঃ | 
নখব্যাজেন দশশরফলা দশবাণফলা গ্রা দৃশ্তন্তে । কিন্তুতাঃ? সুরমূকুটশাশৈক- 
নিশিতাঃ | ইন্দ্রদীনাং মুকুটশাণেনাতিতীক্কাঃ । এতেন তব জঙ্ঘাদর্শন- 
মান্তেণ শিবং কাঁমেন পরাজিতে! ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮৩। 

হে পর্ববতরাজপুন্রি ! কন্দর্প মৃত্যুপ্ীয় রুদ্রকে পরাজয় করিবার অভিপ্রায়ে 
তোমার জজ্ঘাদ্বয়কে দ্বিগুণ-শরপূর্ণ অর্থাৎ দশ-শরপূর্ণ সুদৃঢ় তৃণীরম্বরূপে গ্রহণ - 
করিয়াছেন । এরূপ অনুমানের কারণ এই যে, তোমার চরণযুগলের অগ্র- 

ভাগে নখাগ্রবূপ দশটি বাঁণের ফলা দৃষ্ট হইতেছে । এই ফলা দেবগণের 

মুফুটে সুশাণিত ও নিশিত ॥ ৮৩॥. 

শ্রতীনাং মুদ্ধীনে। দধতি তব যো শেখরতয়া, 
মমাপ্যেতৌ মাতঃ শিরসি দর়য়। ধেহি চরণৌ। 
যয়োঃ পাদ্যং পাথঃ পশুপতিজটাজুটতটিনী, 

যয়োল্লপণক্ষালক্ক্ীরক্ণহরচুড়ামণিরুচিঃ ॥ ৮৪ ॥ 

শ্রতীনামিতি । হে মাতঃ ! যৌ তব চর্ণৌ বেদানাং শ্রিরাংদি শেখরতয়। 
শিরোভূষণত্বেন দধতি বিভ্রতি, এতৌ চরণ দয়য়া মমাপি শিরসি ধেঙি 
অর্পয়। চরণয়োন্মহিমানযাহ।_বয়োঃ পাদ্যং পাথঃ পাদ্নির্ণেজনং জলং 
পশুপতেঃ শিবস্য জটাসমৃহস্থা নদী । গঙ্গাব্যাজেন তব পাদপ্রক্ষালনজলং 

পশুপতিরধত্তে ইত্যর্থঃ | বয়োলপক্ষালক্্মীরলক্তকসম্পৎ অরুণবর্ণা শিবচুড়া- 

অণেঃ কান্তিঃ | মানিন্তাঃ শ্রীমত্যাশ্চরণপতিতদ্য শত্ভোশ্চ ডামণেঃ শুদ্ধ. 

স্কটিকাভস্য চন্দ্রস্য লাক্ষানং মোগ্াৎ অরুণকান্তিরিতি ভাঁবঃ। অরুণহরিচূড়া- 

মশিরিতি পঞ্চাননঃ। তত্র বিনয়পতিতগ্ত হরেশ্চু ভাকাাঃ পল্মরাগমণেরলক্তাক্ত- 

সংযোগাৎ অরুণ! কান্তি্িতি ভাবঃ ॥ ৮৪1. | 
৮. . ষ্ 

সর 



"ধা টি ১. খবাক্ষেন, কপ! করিয়া যেই তাহার ষ মন্তকে অপ 

ৃ্ কর? রি পান্যোদক, ভগবান্ র জটাজুটু- 
রতি রা প পরিণত, হইছে ৃ অর্থাৎ পশ্ুপতি ভোঁধা রি তত 
জল গ্াব্যাজে শিরে ধরণ করিতেছেন" এবং €তামার চরণমুগলের | অলন্ক- 

প্রভার ভগবা" চন্রশেখরের চড়ামখিম্বরূপ $জ্্রকলা অরুপবর্ণ হইয়া ডা 

হিমানীহস্তবাং হিমগিরিতটাক্রাস্তরুচি়,. নি 
_ নিশায়াং নিদ্রাণং নিশি চ পরভাগে চ বিশদৌ। 

পরং লক্মীপান্রং শ্রিরমপি ্ত্ান্তৌ'লময়িনাং, 
_ সরোজং ত্বৎপাদৌ জননি জয়তশ্চিত্রমিহ রিম্। ৮৫1 

৪৮৪ ॥ 

ভিমানীতি। হে জন্নি !' তব পাদ কর্তু সরোজং জয়ত£ তহ কিং 
রা চরণসরোজয়োঃ স্বভাবকথনেন তদেব দৃঢক্লতি । হিমানী ইদং 
 সরোজং হস্তি। তব পাদ পুন: হিমগিরিতটাক্রান্তেন পর্যযটনেন মনোহর 
 কমলং নিশায়াং নিদ্রাণম্ । তব পাদে৷ নিশি চ পরভাগে চ রাত দিবসে £ 
_বিশদৌ। ্বচ্ন্দরাগৌ । কমলং পরং কেবলং লক্ষ্যাঃ স্থানম্। তব পাদ 

_ প্রণয়িনাং সম্বন্ধে লক্্মীং স্জন্তৌ। হিমাঁনীহস্তব্যৎ টি কুক্রাপি পাঠ। 
তত্র হিমান্তা নাশ্মিত্যর্থঃ ॥৮৫ ॥ 

জননি ! তোমার চরণসরোজহ্বয় ষে কমলকে পরাঁজয় বারিবে, তি 

আর বিচিত্র কি? কারণ, কমল হিমাঁনী দ্বার! বিধ্বন্ত হইয়া থাকে 7 কিন্ত 

তোমার চরণকমলত্বয় হিমগিরি-শিখরে, হিমানীর. উপরি পধ্যটন নিবন্ধন 

। অতীব সুকুমার । কমল নিশাকালে মুদিত থাকে, কিন্ত€তোমার চরণকমল 

_দিবারাত্রি সকল সময়েই-্বচ্ছন্দরাগযুক্ত। কমল একমাত্র লক্ষ্মীর আবাসস্থান, 
কিন্ত তোমার চরণকমল হইতে ভক্তগণ সকলেই শ্রীলাভ করিয়া থাকেন । 

সুতরাং স্ববাংশেই হীন কমল যে ত্বদীয়চরণকমলের নিকট পরাজয় স্বীকার 
কে, হাতে আর 'আশ্চধ্য কি?৮৫॥ 

নর 



- নযোবাচমিত্যাদি।, অথৈ তব চরশরোধায় দো মঃ, নষ- 
হয়ো কথন্ুতায়? নয়নরমণীয়ায় । ব্যককাতিদ্রবীভূতালক্ঞকযুক্তার । 
যস্ত চরণঘন্দস্য অভিহননান্স স্পৃহয়তে প্রহীরং বাগ্ছতে প্রষদবনস্ত কক্কেি- 
ভরবে: 'অশোকবৃক্ষার পশূনাধীশানঃ শিব: অত্যন্তং অস্থ়তি ব্রি অক্ি 

ইতি ভাবঃ।  অশোকবৃক্ষোপরি, পদাঁঘাতে কৃতে সৃতি কামিনীনাৎ 
কামো বদ্ধতে। তথা চ কামশান্ত্রে- “পদাঘা তাঁদশোকো বদনমদিরয়া কেশরঃ 
কর্ণিকারঃ” ইত্যাদি। অতএব কালিদাস:,_-“রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেশর- 
তত্র বণস্তঃ, প্রত্যাসন্ে কুরুবকবৃতেক্দবাধবীমণডপন্ত। একঃ সধ্যান্তব সহ ময়! 
বাষপাদাভিলাধী, কা ক্ষত্যন্তো বদনমদিরাং দোহদচ্ছননান্তাঃ ॥” নমো বা 
কিং ত্রম ইতি কুত্রাপি পাঠঃ ॥ ৮৬ ॥ ূ 

হে মাত: ।, প্রমোদবনস্থিত অশোকবুক্ষ তোমার ধে চরণযুগলের প্রহার- 
লা ইচ্ছুক হওয়াতে ভগবান্ পশুপতি কঠিন বৃক্ষে পদঘয় বিক্ষেপ করিলে 
পাঁছে এ কোমল-পদতলে ব্যথা হয়, এই আঁশঙ্কায় অত্যন্ত অস্য্ন-পরবশ 
হয়েন, যাহা দ্রবীভূত অলক্তকরসে কমনীয় কাস্তি ধারণ করিয়াছে, আমরা 
নতশিরা হা সেই রা চরণযুগলে প্রণিপাত করিতেছি ॥ ৮৬ ॥ 

মা তা ৫ গোত্রম্থলনমথ বৈলক্ষনমিতং, 
ললাটে ভর্ভারং চরণযুগলং তাড়য়তি তে। 
চিরাদস্তঃশল্যং দহনরুতমুন্মুলিতবতা, | 
তুলাকোটিঙ্কাণৈঃ িরিকিনিভনিরিযি ॥ ৮৭ ॥ 

মৃষা ইতি। গোত্রত্খলনং মুযা কৃত্বা কলধর্নথনং ন ভবেদিতি কতা তৰ 

চরপষুগলং ভর্ভারং ললাটে তাড়ক্নতি ॥ ' “গোত্রং নামি কুলে ক্ষেত্রে” ইতি 

ধরণিঃ ভূর্তারং কিন্ভূতস্? বৈলক্ষনমিতং বিশেষচ্ছন্পতয়। নমিতং লজ্জাধো- 

্ধম্। “বৈলক্ষং ছলিসম্মতম্” ইতি ধরণি:। অথ এতম্মিন্েব ঈশানরিপুণ! 

কামেন তুলাকোটিঙ্কাপৈ: নৃপুরশবচ্ছলেন কিলকিলিতং চীৎকারিতস্। কিভু- 
তেন কাষেন ? চিরাৎ দহনরুতং দাহজনিতং অন্তঃশল্যং উদ্থুদিতবতা ডিক হ্িমসে বরাগষনমাত্রেশ ছন্না 



 ভগবান্ পশুপতি রহস্য করিবার অভিপ্রায়ে অন্য কোন রমণীর নাম উচ্চা- 
রণ পূর্বক তোমাকে আহ্বান করিয়া লজ্জায় অধোবদন ও অপ্রতিভ হওয়াতে 
ঘখন তুমি কুপিতা! হইয়া তাহার ললাটে পদাঘাত করিয়াছিলে, তৎকালে 

তোমার নৃপুর্বনি হইয়াছিল; সেই নৃপুর্ধ্বনি শ্রবণে অনুমিত হইতে 

লাগিল যে, হরবৈরী মদন পূর্ব হরকোঁপানলে দগ্ধ হওয়াতে তাহার স্বদয়ে 

চিরনিহিত যে শল্য ছিল, সেই শল্য এক্ষণে উন্মৃলিত হইয়া গেল বলিয়া যেন 
সে উচ্ৈ:স্বরে আনন্দকোলাহল করিয়! উঠিল ॥ ৮৭ ॥ * 

পদস্তে কাক্তীনাং প্রপদমপদং' দেবি বিপদাঁং, 

কথং নীতং সন্থিঃ কঠিনকমঠীকর্পরতুলাম্। 
কথং বা বাহুভ্যামুপষমনকীলে পুরভিদা, 

তদাঁদায় ্বত্তং দূশদি দয়মানেন মনসা ॥ ৮৮ | 

পদন্ত ইতি। হে দেবি। তে তব প্রপদং পদাগ্রং সপ্ভিঃ প্ডিতৈঃ কঠিন- 

কমঠীকর্পরতুলাং কথং নীতম্। কৃম্মকর্পরাকতিপৃষ্টোন্নতং পদং স্ত্রীণাঁং প্রশস্ত 
ইতি ভাবঃ। কিন্ুতম্? কান্তীনাঁং পদং বিপদাং অপদং অস্থানম্। কথং ব' 

উপযমনকালে বিবাহকালে দয়াসুক্তেন চেতন! পুরভিদা শিবেন তৎপদং 

বাহুভ্যামাঁদায় দৃশদি ন্যস্ত অর্পিতম্। অতিকোমলশ্য তব পাঁদাগ্রস্ত কঠিনোৌপ: 
মানং কঠিনার্পণষপি ন যুজ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৮৮ ॥ 

দেবি! পণ্তিতগণ কিরূপে কঠিন কুর্মপৃষ্ঠের সহিত তোঁমার চরণযুগলের 

উপমা দিয়! থাকেন? কেন না, তোমার চরণের অগ্রভাগ রূপলাঁবণ্যের আকর 
ও বিপদের সংহারফ । ভগবান্ বুষধ্বজ সহৃদয় হইয়াঁও বিবাহসময়ে কোঁ 

প্রীণে এই স্ুকোঁমল চবণযুগল হস্তদ্বয় দ্বারা ধারণ করিয়া কঠিন প্রস্তরের 
উপরি স্থাপন করিয়াছিলেন ? ৮৮ ॥ 

নখৈন্নকক্ক্রীণাং করকমলসঙ্কোচশশিভি- 

শুরূণাঁং দিব্যানাং হসত ইব তে চণ্ডি চরণৌ। 
ফলানি স্বস্থেভ্যঃ কিশলয়করাগ্রেণ দধতাং | 

দরিদ্রেভ্যো ভদ্রাং জিয়মনিশমহীয় দদতৌ ॥ ৮৯ | 

. *ভগবতী পতির ললাটে পদাখাত করিয়াছিলেন বলিয়া অপ্যাপিও কোন কোন দে 
 ব্বীতি আছে দে, বিবাহ-দ্িবসে বর আগমন করিবামাত্্-কন্যাপক্ষীয়ের! কৌশলক্রষে গোপত 
অত্র কন্তা আনয়ন করত বনের নি টইাপরিহার কাই পম্চাৎ বরকে হারে ল লই 



"1. শঙ্করাচা্যের ্রথমালা। ৩৫৫ 
নখৈরিতি। হেচততি! তব চরশো দিব্যানাং তরণাং নখৈরত ইব। 

নখৈঃ কিনুতৈ: ? দেবস্থীকরপন্নসম্পুটাকরণচন্দ্: | তরণাঁং কীদৃশাম্? স্বার্থিভ্য: 
কিশলয়করাগ্রেণ ফলানি দধতাম্। চরণ কিনুতৌ? অঙ্ছায় ঝটিতি অনিশং 
মততং দরিদ্রেভ্যো ভদ্রাং শরিক্ং দদতৌ করৃক্ষাদপাভীষ্টদে তব চরণাবিতি 
ভাবঃ॥ ৮৯ ॥ 

হেচণ্ডি! নুরলোকস্থিত কর্বৃক্ষ সমুদায় কিসলয়র্ূপ করাগ্র দ্বারা দেব- 
গণকে অভিলধিত ফল প্রদান করিয়! থাকে; তোমার এই চরণছয়ও দরিদ্র, 
ভক্তদিগকে সর্বদা অসামান্ত সৌভাগ্যসম্পৎ প্রদান করে। এই কারণে স্বর- 
রমনীগণ তোযার যে নখরূপ স্ধাংশুর নিকট করকমল মুকুলিত করিয়া কতা- 
গলিপুটে দণ্ডায়মানা থাকেন, সেই নথ দ্বারা তোমার চরণযুগল কল্পবৃক্ষদিগ-: 
কেই যেন উপহাস করিতেছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, তোমার চরণযুগল 
কল্পবৃক্ষ 'হইতেও অত্যধিক পরিমাণে অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে । 
মৃধাংশু দর্শনে কমল যেরূপ মুকুলিত হয়, সেইরূপ তোমার নখনুধাংশু দর্শন- 
মাত্র সুরললনাদিগের করকমলও পুটিত ও মুকুলিত হইয়া থাঁকে ॥ ৮৯ ॥ 

কদা কালে মাতঃ কথয় কলিতাঁলক্তকরসং, : 

পিবেয়ং বিদ্যার্থী তব চরণনির্ণেজনজলম্। 
প্রকুত্যা মুকানামপি চ কবিতাকারণতয়া, 

ষদাদত্তে বাণী মুখকমলতাম্থলরসতাম্ ॥ ৯০ ॥ 

কদ। কাল ইত্যাদি ।]হে মাতঃ ! কদা কালে কম্মিন সময়ে তব চরণনির্ণে 

ঈনজলং চরণোঁদকং বিদ্ার্থী জ্ঞানার্থী অহং পিবেয়ং তৎ কথয় ব্রহি। কিন্তুতম্? 

কলিতং? ব্যক্তীভূ্তমলক্তকরসং যত্র | যৎ পাঁদোঁদকং বাণী কত্তরী কবিতাকাঁরণ- 

তয়াস্বভাঁবমূকানাং ন তু কারণাস্তরমূকানাং নুখকমলতা্ুলরচনাং আধরে 
আদধাতি। যৎ গীত্বা স্বভাবমূকোহপি মহাকবিভবতীতি ভাবঃ | দাদত্তে বাণী 

মখকমলত্ন্থলরসতামিতি কুত্রীপি পাঠঃ। তত্র তান্বলরসব্যাজেন স্বয়ং বাণী 

গৃহাতীত্যর্থ: ॥ ৯০ ॥ 

মাত: ! কবে আমি জ্ঞানার্থা হইয়া অলক্তক্রস-মিশ্রিত তোমার চরণৌ- 
দক পান করিব, তাহা বল। এএই চরণোদক পাঁন করিলে মৃক ব্যক্তিও 

অপূর্ব কাব্যরচনা করিতে সক্ষম হয়) এই নিমিত্ত স্বয়ং বাগ্েবী নি 

মুখকমলস্থিত তাহুলরসচ্ছলে এ চরণোদ্ পান করিয়া গ্রাকে ॥ ৯ | 



রি ্বিক্ষেপে শিক্ষা উজ 
ঙ্ছ রা চক্ষাণং চিরপকমনং চরিত ॥ ৯১. ॥. 

লাথি তব শক, ন জহতি ন ত্যজস্তি। কিছুতাঃ ? পাংবিরাসরা রি 

ং পরি ২ আলব্মনস:  ইব পাদবিস্তাসক্ীড়াং জাতুকামা ইব। চরণ- 

ক্মলং কিন্ত! ? স্ববিক্ষেপে আ্মনে! 
গমনে সুষঠুমনিন্পুরশবঙ্ছলাৎ শিক্ষামা- 

ক্ষাণং নানাবিধগমনচাতুরীমুপদিশৎ। রাঁজহংসা নিষতং তব পাদা & 

পি ঈদৃক্ত্লীলাং নজানস্তীতি ভাব: | ৯১। জা ক: ২. 

মাতঃ! গৃহস্থিত কলহংসগণ (রাজহংসগণ ) আকাশমার্গে বিচরণ করিতে 
সমর্থ হইয়াও পাঁদবিষ্কাস-নৈপুণ্য শিক্ষা করিবার নিম্িতই বোধ হয় তোমার 
চরপ-সন্মিধান পরিত্যাগ করিতেছে না । শিক্ষার্দানকৌশলসম্পর্ন স্বীয় চরণ- 
কমলও খে স্বমনোহর মণিময়-নৃপুরের শব্ষচ্ছলে উচ্চৈঃ্বরে ' পদে পদে 
পদবিস্াসের লালিত্যবিবরক উপদেশ প্রদান করিতেছে ॥ ৯১ ॥ ৯ 

-- পদস্কা। সভা ভবরকলহ্ং সা রাজহং নাঃ থে আকাশে ্  রং 

অরালা ালেপরু ডি মন্দহমষিতেত। . 

শিরীষাভা গাত্রে দূর্শদিব কঠোরা! কুচতটে ।.. 
তৃঁশত্তম্বী মধ্যে পৃথুরপি বরীরোহবিষয়েঠ 
জগত্রাতুং শস্তোর্জয়তি কক্ষণা কাঁচি 1 ০২। 

শ্্রীমত্যাং সৌনদর্ামু রূপস্তানির্বঘচনীয়ত্বমাহ অরালা । ইতি: খন 
শিবস্ত কাচিৎ অনির্বচনী়া করুণা কৃপারূপা অরুণবর্ণ মুষতর্ঞগত্রাতুং 'জগতাং 

পাক জয়তি। বিশেষণানাং (বিরোধাভাসতয়া অনির্বচনীযত্বমাহ। কিনুতা? 
কেশেষু অরালা কুটিল ।. মন্দহসিতে সহজসরলা । গানে শিরীষাঁভা মৃদ্বী। 
'কুচত্রটে শিলেব কঠোরা। মধ্যে অতিশযক্ষীণা । বরারোহরিষয়ে পৃধুতরা। 

শ্দার পি হাঃ শ্রোশ্যামপ্যারোহো ব্রক্থিয়া” ইত্যমরং। অস্র কুটিল-নরলয়ো- 
“হুকাঠোরয়ে পক্ষীণয়োরেকন্প্রীতিপাদনাত বিরোধাভাসাবক্কারঃ ॥ সর্ব 
চ8৮47958 অত্র বাগ কুটং কা রি ১৪ বিহু ২ 



নিক তুমি ৫ কেশকলাপে ভা, অথচ হান ভবিবহে: সহজরসরলী 
তুমি শরীরাবচ্ছেদে শিরীষকুন্থমের স্টায় কোমলা অথচ: কুচতটভাগে শিলার 
যায় কঠিনা। তুমি মধ্যদেশে, অতিশয় ক্ষীণতরা অথচ ললিত জঘনে | 
পৃ€ুতরা।. ৷ এই জগতের রক্ষার নিমিত্ত শঙ্করের সাক্ষাৎ করুণার়পিবী দয় 
অরুণবর্ণ! অনির্ধ্বচনীয়া মৃষ্তি বিরাজয়ানা হইতেছে ॥ ৯১॥ ; 

 তাত্পর্ধ্য।_:সাম্প্রদাযিকগণ বলেন, প্রথমত: বাঁগ ভবট ও ও কাম 
করিয়া অরুণবর্ণ ধ্যান করিবে ॥ ৯২॥ 

পুরারাতেরন্তঃ পুরমসি ততস্থচ্চরণয়োঃ, 
....: সপর্ধযামর্ধ্যাদা তরলকরণাঁনামস্লভা। 

৯... তথা হতে নীতাঃ শতমখনুখা: সিদ্ধিমতুলাং, 

তব ভ্বারোপাস্তস্থিতিভিরণিমাগ্ভাভিরমরাং ॥৯৩। 

শ্রীত্যাঃ পুঁজায়াঃ পূর্বং গীঠদেবতাদীনাং "পূজায়! আবশ্তকত্বষাহ 
পুরা ইতি। পুরারাতেঃ - শিবস্ত অস্তঃপুরমসি ত্রিপুরজয়িনো মহিষী 

ভবসি, ততঃ কারণাৎ ত্বচ্চরণরোঃ বপর্ধযামর্ধ্যাদা পূজাপরিপাটা তরলকরণানাং 
চঞ্চলেন্দরিয়াণাং অন্ুলভা দুলশভা । তৎ কথমিজ্্াদয়ং সিদ্ধা ইত্যাহ। এতে 
শতমখমুখা ইন্রা্চা দেবা: তব দ্বারোপান্তে স্থিতির্যেষাং তৈরণিমাঘৈরতুলাং 

সিদ্ধিং নীতাঃ। বদ্ধ পুরারাতের্জিন্মরূপস্য অন্তঃপুরং ত্রিরেখাসি চক্রমধ্যস্থাঁসি । 

তব চরণং ইন্্রাদীনামপ্যগোচরম্। অতএব অঙ্গাবরণদেবতা: ূযেদিভি 

ভাবঃ। তব পুজা চঞ্চলেন্রিয়াণাং অসুলভা ছুল'ভা, কিন্তু স্থিরেক্িয়াপাং চত্র- 

ভেদনসমর্থীনাং শুকাদীনাং লুলভা ইতি ধ্বনিঃ ॥ ৯৩ ॥ ৃ | 

_.. জননি ! তুমি ত্রিপুরারি মহেশ্বরের মহিধী : এই নিমিত্ত চ্চলেতিয় জন- 

গণেত্ব প্রক্ষে তোমার যথারীতি পুজাপরিপাটী অতীব দুল'ভ। ইন্দরা্দি দেবগণ 

ষেসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সে" বিষয়ে তোমার ্বারসমীপস্থিত অশিমাদির 
ৃ উপামনা দ্বারাই তীহারা কৃতকাধ্য হইতে পারিয়াছেন ॥ ৯:॥ 

. তাৎপর্য ।-জননি! তুমি শ্রীচক্রের অন্তর্গত বিন্দরূপ শিবের অস্তঃ:পুর অর্থাৎ: 

| ভিকো শীত্মক রেখা ইত্যাদি। যাহাদের ইন্জিয়চাঞ্চল্য দূর হচ্গ নাই, তাহারা 
তামা পুজা কর! দুরে থাকুক, স্বরূপ- -পরিজ্ঞানেই সমর্থাহয় না । সলাধার 

্রভৃতিতে অন্ন স্থলূর্তি ধ্যান করত প্রতীহ'রবলে চিত্র ও একাগ্রতা 

হইলে সহজে বিনদরপী শিবে অধিটিত দ্ধ গ্রত্যা্গ হইতে পারে কে | 



ফলতঃটচকে বর্ষ, র্ি রুদ্র,  ঈর, র.সমাঁশিব ও পরশিব, এই ষে স্থলরূপ ছয় 
. শিব আছেন, তাহারা যে বে ভ্রিকোপমগ্ডলের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন সেই 

: দেই ত্রিকৌশমণ্ডলও তোমা হইতে স্বত্্রনহে। অননি! তুমি ত্রিপুরবিজয়ী 
যহেশ্বরের অন্তঃপুর, এজন্য চঞ্চপেন্দরিয় ব্যক্তি তোমার পূজা করিতে পারে না। 

ইহার ভাৎপর্ধ্য এই বে, ত্রিপুরবিয়ী ধাহাকে অন্তঃপুরে রাখিক়্াছেন, ব্রিপুর্- 

বিজয়ী না হইলে তাহার পৃজার আধিকারী হওয়। সুছুলভ। যে পরত ইন্জি- 

চাঞ্চল্য থাকে, সে পর্যযস্ত পুরত্রয় ভেদ করিতে পাঁরা যায় না, মণিপুরে ্রহ্ষ- 

গ্রন্থি, অনাহতচক্রে বিসুগ্রন্থি এবং আঙ্াঁচক্রে রুত্গ্রস্থি। যোগবলে এই 

গ্রস্থিত্রয় ভেদপূর্বক ত্রিপুরবিজয়ী হইয়া সহশ্রারে ত্রিপুরাদেবীর নিকট গমন 

_ করিতে পারিলে তাহার পৃজার অধিকার। হইতে পারা যায়। ৯৩॥ ৰ 

গতাস্তে মঞ্চত্বং দ্রুহিণহরিরুদ্রেশ্বরশিবাঃ, 

শিবঃ স্বচ্ছচ্ছারাধঘটিতকপটগ্রচ্ছদ্দপটঃ | . 

. ত্বদ্ীক়্ানাং ভাসাং প্রতিফলনলাভারুণতয়া, 
শরীরী শূঙ্গ'রো রস ইব দৃশাং দোদ্ধি কুতুকম্ ॥ ৯৪ ॥ 

শ্রমত্যাঃ পীঠমাহ গতা ইতি । ব্রহ্মবিষ্রুদ্রেশ্বরদেবাঃ তে তব মঞ্চত্বং 

গতাঃ। তৎ কুতঃ সদাশিব ইত্যাঁহ ; --শিিঃ সদাশিবং স্বচ্ছচ্ছাঁয়াঘটিতকপট- 

প্রচ্ছদপটঃ সন্ নির্দ্বলকান্তিযুক্ত-ছন্প্রচ্ছদপট: সন্ বিগ্রহবান্ শূঙ্গারো৷ রস ইব 
দৃশাং চস্থ্যাং কৃতুকং দোস্ধি: প্রপূরয়তি। শৃঙ্গাররসম্ত রজোগুণপ্রধানত্বাৎ 

অরুপত্বমূ। সদাশিবঃ শুরুস্তৎ কথং সারপ্যমিত্যাহ »_ত্ব্দীয়ানাং ভাসাং প্রতি- 
বিশ্বলাভেন অরুণতয়। । এতেন সদাশিবস্যাপি ন শূঙ্গারকর্তৃত্বং পরমশির- 

এ 5 তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৯৪ ॥ ৭ 
". মাতঃ! ব্রদ্ধা বিষ, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাঁশিব, এই পঞ্চ শিব তোমার সিংহা- 
রে সনের পাঁদপঞ্চকন্বরূপ হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। অনন্তর সিংহাঁসনোপরি 
_ পরশিব শয়ান থাকাতে অন্থমিত হইতেছে যেন, তাহার শুনধস্কটিকসদৃশ নির্দল 

. কান্তি ঘবারা স্থুবিমল প্রচ্ছদপট ( পীঁছুড়িবন্তর ) প্রস্তত হইয়াছে। এ পরশিবের 
উপরিভাগে ত্বদীয় শরীরকাস্তি প্রতিবিদ্বিত হওয়াতে উহ] অরুণবর্ণ হইয়াছে? 

_. স্বতরাং তদর্শনে সাক্ষাৎ শৃঙ্গাররদ বলির দর্শকদিগের মনে ঠা উৎপন্ধ 
হইতেছে । ৯৪ |: 



শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমালা। ৩৫৯ 
, কলঙ্ক: কম্ত,রী রজনিকরবিদ্বং জলমন্তং 

কলাভিঃ কর্প রৈর্মারকতকরগ্ং নিবিড়িতম্। 
অতন্বভোগেন প্রতিদিনমিদং রিক্তকৃহরং, 

, বিধিভূয়ে ভূয়ো ভূয়ো নিবিড়ক়তি নৃনং তব কৃতে ॥ ৯৫। 

শ্রীমত্যাঃ টির পাত্রাদ্দিকং নিরূপ়তি কলঙ্ক ইতি । জলবজ্জলং চন্ত্র- 
রশ্মি: পীযুযমিবি যাবৎ । জলময়ং পীযুষপূর্ণ রজনিকরবিষ্বং চত্্রমগ্ুলং কলাভিঃ 
কপ্ূরৈনিবিড়িতং চন্দ্রকলারূপকপূরৈ: পৃরিতং মরকতকরপুং প্রতিদিনং 
ইত্যম্মীভিলক্ষ্যত ইত্যুহাম্ । শরচন্তরন্ শুরুবর্ণতয়া মরকতমণে: কৃষণবর্থত্বাৎ 
উৎপ্রেক্ষ্যতে । কলঙ্কঃ কন্ত, (রী হত্র। তথা চ সৌগস্ধার্থং পৃজাপাত্রাণি কন্ত,ধর্য- 
দিভিঃ সতক্রিয়তে। অতঃ কারণাত ত্বপ্তোগেন আত্মভোগার্থং ্রীমত্যা নির- 
পিতরিক্তকুহরং শৃন্তগং হদং মরকতকরগুং নূনং নিশ্চিতং তব কৃতে যুদ্মদর্থং 
বিধিভূঁয়ে! ভূয়ঃ পূরয়তি | তথা চোদ্ধাক্ায়ে,__"'্রক্মরন্ধাদধোভাগে যচ্চান্ত্রং 

পাত্রমুত্তমম্। কলাসারেণ সম্পূজা তর্পয়েত্বেন খেচরী”মিতি ॥ ৯৫ 

বিশ্বজননি ! আমার বোধ হয়, বিধাতা তোমার পূজার জন্য চন্দ্রষগুলরূপ 
মরকতমণিমর অমৃতপাত্র প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ অমৃতপূর্ণ করিয়া অর্পণ করিতে- 

ছেন। এই পাত্রে রশ্মিপুঞ্ঈই অমৃতম্বরূপ ও কলম্কই সুগন্ধিদ্রব্য কন্ত,রীস্বরূপ। 
ইহা কলারূপ কর্পুরথণগ্ড দ্বারা পরিপূরিত হইয়া থাকে । মাতঃ ! তোমার 
ভোগ দ্বারা এই পত্র যেমন শৃন্যগর্ভ হয় বিধাতা অননিই তোমার পূজার 
শিমিত্ত তাহ অমৃতপূর্ণ করিয়া দিয়া থাকেন ॥৯৫। 

তাৎপর্ধ্য ।_-চন্দ্রমগুল মরকতমণির পাত্রের স্টার স্বভাবতঃ শ্ামবর্ণ; কিন্ত 

উহা কলারপ কর্পূ্রথগ্ড এবং রশ্িপুঞ্জরূপ অমৃতরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়াতে 
শুন্রবর্ণ দৃষ্ হয়। পরস্ক কলা ও রশ্মি ক্ষয় হইলে পুনর্বার যরকতমণির স্থার় 

শ্যামবর্ণ দৃষ্ট হইতে থাকে । উদ্ধায়ারে কথিত হইরাছে বে, ব্রদ্মরন্ধের অধো-. 
দেশে যে চন্দ্রময় উত্তম অমৃতপাত্র আছে, তাঁহার কল! দ্বার! বিশ্বজননীর পূজা 

করিয়। এ অমৃত দ্বারা তর্পণ করিবে ॥ ৯৫ ॥ 

স্বদেহোন্ুতাভিত্বণিভিরণিমাগ্যা ভিরভিতো, 
নিষেব্যাং নিত্যে ত্বামহমিতি সদা ভাবয়তি যঃ। 

কিমাশ্টর্যযং তন্য ত্রিনয়নসমৃদ্ধিং তৃণয়তো, 

নর মহালংবর্তাপ্রির্র্িরয়তি নীরাঁজনবিধিম্ 1৯৬| 
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॥ 

ছে? তাবে ৰা 

বং তৃণয়ত: নি তৃীকুর্ব্তস্য হাত হা 
নারাজ ধিং নির্শঙনবিধিং বিরচতীতি কিমা স্ এব সদ 

লি ইত +৯৬৪ ৯ । 
নিত্যে! শশ্বীয় দেহসস্ভূত রী লিমা আবররদদেবত! 

কর সেবিভাঁ: হইভেছেন, আমিই টু সেই ভগবতী বিপুরান্দরী” এইরূপ 
সৌৎহংভাবে যিনি তোমাকে সর্বদ| চিন্তা করেন, তিনি মহাদেবের অষ্ট- 
_ বিভূতিকেও তৃণজ্ঞান করিয়া থাকেন! মহা প্রলয়্কাল উপস্থিত হইলে সর্ব 
' সংহারক মহাপ্রলয়াগ্িও তীহাঁর নীরাঁজনকার্ধ্য সম্পাদন করিতে থাকে। 

১১০৮৪ ॥ . 

কলত্রং বৈধাত্রং টার রব 
শ্রিয়ে! দেব্যাঃ কো বা ন ভবতি পতিঃ কৈরপি ধনৈঃ 1 

মহাঁদেবং হিত্বা তব সতি সতীনাঁমচরমে, 

কুচাভ্যামাসঃ কুরুবকতরোরপ্যন্লভ; | ৯৭॥ 

কলন্রমিতি। হে সতি! সতীনামচরমে। সতীনাং মধ্যে মহাদেবং হিস 

তব কুচাভ্যামাসঙ্গঃ তবাঁলিঙ্গনং কুরুবকতরোঝিটিবৃক্ষস্তাপি দুল ভঃ। কুরুবকো৷ 
. নাম বিশ্টিবৃক্ষবিশেষঃ | তস্যালিঙ্গনে স্ত্রীণণাং কাঁমবুদ্ধির্ভবতি | -তথাঁচ কাম” 

শীস্কে_কুরুবকতরুরালিঙ্গানাৎ সিন্ধুবার ইতি | মহাঁদেবস্য  সর্বাত্মকত্বাৎ 
্রীমত্যাঃ সর্বাধারভৃতত্বাৎ ক্রিয়াব্যভিচারো নান্তীতি ভাবঃ। তথা চভারতে-- 

পিন £চত্রান্কা ন পদাঙ্কা ন বজ্তাঙ্কী, জনা: কচিং | লিঙ্গাঙ্কাশ্চি ভগাকঙ্কাশ্চ 

' তেন যাহেখুরী প্রজা” ইতি। অন্াসাং ক্রিয়াব্যভিচারমাহ--বৈধীত্রং' কলত্রং ' 

কতি কতি কবয়ে! ন ভজস্তে অপি তু কাব্যসামর্থযমাত্রেণ বাগীশা ভি 
নে তু ু্ বা ॥ *শ্রিরো দেব্যা লক্ষ্যাঃ কৈরপি ধনৈধনসৎ 
পঘিন্ষ ভক্তি, আপি ছু ২ ক এব খুনিন? রর নন. রা দরজা | 

: ইতি সা ন। উতর ২৯৯২ দু 2 ১ ৮ | 



ঝি ১ ক্ষকেও কি ং করি থাকৈ, কি সি একক ভি 
মহাদেরকে ছাড়িয়া কুরুবঞ্ষ-ৃক্ষকেও হৃদয় বারা আলিঙ্গন কর না। দেখ, 
জবার পরী বন্দী কোন্ কবির কণ্ঠগতা না হইতেছেন? : বিসু-ভার্ধ্যা 
লক্ষী ব হার কিছু ধনসঞ্চয় হয়, তিনিই লক্মীপতি বলিয়া 
িষটাত হইয়া থাকেন ॥ ৯৭॥ ৮ 

গিরামাহর্দেবীং দ্রহিণগৃহিলীমাগমবিদো,...... 5, 
হরেঃ পতরীং পন্মাং হরসহচরীম্রিতনয়াম্। 

তুরীয়ী কাপি বং ঢুরধিগমনিঃসীমমহিমা, 
৬ . মহীমায়] বিশ্বং ভ্রময়সি পরংব্রহ্মমহিষি ॥৯+ 1. 

_ গিরামিতি । হে পরংব্রহ্ষমহিষি ' আগমবিদে! জ্ঞানিনঃ ভ্রুহিথগহিণীং 

,ব্রহ্ষণঃ শক্তিং বাগীশ্বরীমাহুঃ, বিদুষামধিষাত হমাহঃ ৷ হান্থেরে পত্ীং লক্ষ্মীমাঃ 
“ধনিনামধিষ্টাতৃত্বম্। হরসহচরীং দুর্গামাহঃ জ্ঞানিনামধিষ্ঠাতৃত্বম্। হে মহা- 
মায়ে! ত্বং পুনস্তরীয়া এতত্ররাঁতিরিক্তা। কাঁপি অনির্ববচনীয়া । যতো] বিশ্বং 
ভ্রময়সি জগন্সোহয়সি | ত্বং কিন্তুতা ? ছুরধিগমনিংসীম্মহিমা ছুজ্ঞেয়োঁ২পরি- 

দিতঃ মহিমা" ষন্াঃ সত্রজন্তমসামতিরিক্কাসীত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥ 

হে পরংব্রক্ষমহিষি! আগমবিদ্জনগণ ব্রঙ্গার প্তীকে বাগ্দেবী বলিয়া 
কীর্তন করেন ( ইনি ক্রিয়াশক্তি; ইনি পণ্ডিতগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ); 

তাহারা বিষ্ণুর পত্ীকে লক্ষ্মী বলিয়া নির্দেশ করেন (ইনি জঞানশক্তি; ইনি 
ধনীদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ); তাহারা বলেন, পর্বত-তনয় দুর্গা মহেশ্বরের . 

সৃহচরী ( ইনি ইচ্ছাশক্তি; ইনি জ্ঞানীদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা )। হে মহাঁ 

মায়ে! এই শকিত্রয় হইতে অতিরিক্ঞা গ্রত্রয়াতীতা চতুর্থী তুমি কে, 
আঙ্বরা তাহনিরপণ করিতে সমর্থ নহি। তোমার দুরধিগম্য মহিমার 

সশমা নিরূপিত ভয় না । তুমি এই কষাওমণ্ডলকে মোহিত করিতেছ 1৯৮ 

| সমূভ্ত্থল্তনভরমূরস্চার হলি 3 ৮১34 
কটাক্ষে কদ্দ্পাঃ 'কতি চন কাবদ্যুতিবপুঃ | উর 

হযন্ত ত্দত্রাত্তিং মনসি জনগ়্ামাস মনো, 

৮:১5 ভবত্যাং যে ভক্তা: পরিণতিরমীবাধিতমূমে ॥ ৯৯ রি 

: পু ই হে উমে! ভবত্যাং যে ভক্তাঃ অমীবামিযং পরিণতিঃ ঠ 

কলপরিপাকঃ । তশরমাহ,_মদন: ক র্প? হস্ত মদসি -্বদ্াত্তিং অনঙামাস 
স্বাঘভেদেন ভন্ আখ্মনি ববদৃত্রাততিং জনয়ামাস। -যনঃ ফিন্ুতঃ ? কা এ 



তত...  শঙ্করাচাধ্যর ্ রন্থমালা। 

পুঃ কপু্পবনছ্াতি: শোভা বস্ত বপুষঃ।' তৎ কিং কতবানিত্যাহ। উরো 

বঙ্গঃ সমূভ্ভুত-সথলস্তনভরং কৃতবান্ প্রাছুভূতি স্থস্তনয়োর্ডরো যন্ত্র (হসিতং 

চারু কৃতবান্। পূর্বং প্রোহাস্যমানীৎ তদ্বিহার মনোহরং কৃতবান্। কটাক্ষে 

_কতি কনর্পা ন সন্তি অপি তু সন্ত্যেব॥ ৯৯॥ : 

হে উমে! মদন মহাদেবের মনে একপ ত্রাস্তি জন্মায় দিয়াছিলেন যে, 
তিনি মনে করিলেন, আমিই ভগবতী ত্রিপুরা ॥ কারণ যখন তিনি অর্ধনারী- 

্বর হইলেন, তখন তাহার বক্ষঃস্থলে আপীন পয়োধরমণ্ডল সমূদ্ভূত হইল.) 

অটহান্তের পরিবর্তে সুললিত মধুর হাস্য প্রকাশ পাইল"; কটাক্ষে শত শত 
মদন অবস্থান করিতে লাগল এবং শরীর কদদ্বপুষ্পের ন্যায় শোভাযুক্ত 

হইক্া উঠিল। জননি! ধাহারা তোমার ভক্ত, ধাহারা তোমাকে অভিন্র 
ভাবে চিন্তা করেন, তাহাদিগের এইরূপ গতিই হইয়া থাকে । তক্তগণ যদি 

ভোষাঁকে অভিন্নভাবে চিন্তা করেন, তাহা হইলে তীহারা সারপ্য-মুক্তি লাভ: 

করিতে পারেন, সন্দেহ নাই ॥ ৯৯॥ 

সরন্থত্য! লক্ষ্য বিধিহরিসপত্রো বিহরতে, 
রতেঃ পাঁতিত্রাত্যং শিথিলয়তি রম্যেণ বপুষা, 

চিরং জীবন্নেব ক্ষযিতপশুপাশব্যতিকরঃ, 

পরংব্রন্ষীভিথখ্যং রসয়তি রসং ত্বপ্তজনবান্॥ ১০০ ॥ 

- সরস্থত্যা ইতি। ত্বপ্তজনবান্ ত্বস্ক্তো জন: বিধিহরিসপত্রঃ সন্ সরম্বত্যা 

লক্ষ্যা সহ বিজয়্তে বিধিহরিপ্রতিপক্ষমণি ত্বপ্তক্তঃ সরস্বতী লক্ষ্মী চ ভজতে 
ইত্যর্থঃ॥ রষ্যেণ বপুষা আত্মনঃ সৌনদর্যেণ রতেঃ পাতিত্রত্যং শিথিলয়তি | 

্রন্ধাণ্ডে মম পতিঃ সুন্দর ইতি রত্যা অতিনির্বন্ধং দূরীকরোতি। ভক্ত 

কিন্ৃত:? ক্ষরিত*্পশুপাশব্যতিকরঃ দূরীকৃতঃ অক্সানরূপঃ পাঁশোঁবেন স তথা 

চিরং বহুকালং জীবন্নেব ব্রদ্ষাভিখ্যং রসং রসয়তি আস্বাদয়তি জীবদ্ুকো 

ভবতীত্যর্থঃ॥ ১০০ ॥ | 

জননি ! যে সাধক ভক্তিপূর্বরক তোমার উপাননা করেন, তিনি ব্রর্ধা ও 

বিষুর সপত্ব হইঙ়্া সরস্বতী ও লক্ষ্মীর সহিত বিহার করিতে থাকেন 'অর্থাৎ 

তিনি সরম্বতী,এবং লক্মীরও গ্রসন্্তালাঁভ করিস্া থাকেন । *ৰিশেষতঃ তিনি 

বয় সৌদ ছারা তির পতিততাধন্ও শিথিলিত কির ফেলেন। ঈদৃশ 

সাঁধক চিরজীবী হইয়া অজ্ঞানপাঁশ উন্মোচন বস পরমন্্রদ্ষানন্দ ভোগ' 

করিতে থাকেন ॥ ১০০ ॥ . -. 



 শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমাল]। ৬৬ 
_. নিধে নিত্যন্থেরে নিরবধিগুণে নীতিনিপুণে, 

_ নিরাঘাটজ্ঞানে নিয়মপরিচিত্বৈকনিলয়ে | 
নিয়ত্যা নির্খক্তে নিখিলনিগমান্তস্ততপদে, 

0... নিরাতক্কে নিত্যে নিগমক্ মমাপি স্ততিমিমাম্। ১*১। 

 নিধে ইতি | নিধীয়তে অশ্মিন্ বিশ্বমিতি বিশ্বাধারতৃতে | নিত্যং 
প্রতিক্ষণমানন্দহীনং বন্যা, হে নিত্যন্মেরে ! নির্গতোহ্বধিরিকত্তা! গুণানাং 

যন্তাঃ | হে নীতৌ নিপুণে ! ষথোচিতনি গ্রহানুগ্রহপরে ! নিরাঘাটমপরিমিতং 

জ্ঞানং যন্তাঃ, হে মিরাঘাটজ্ঞানে! নিগমপরা বেদান্তবাদিনস্তেষাং চিত্তমেব 

প্রধানং স্থানং য্তাঁঃ। নিয়তি: শুভাশুভং কশ্ম তথা কর্মহীনে ! অপর্যাপ্ত” 

বেদান্তে স্তং পদং স্থানং যন্তাঃ, হে নিখিলনিগমান্তত্বতপদে ! নির্গত- 

মাতন্কং ইদং কর্তব্যমিতি *চিত্তচাঞ্চল্যং যন্তাঃ১ হে. নিরাতঙ্কে! হে নিত্যে! 

ইমাঁং মমাপি স্তৃতিং নিগমর বেদবৎ কুরু। যথা বেদঃ প্রমাঁণং তথা কৃরবিবিত্যর্থ; | 

নিশময় ইতি পঞ্চাননঃ ॥ ১০১ ॥ 

জননি ! তৃমি নিখিল জগতের আধারন্বরূপা । তুমি প্রতিক্ষণ আননদঘুক্ত 

হাস্য করিতেছ। তোমার গুণের সীমা নাই। তুমি ধখোচিত নিগ্রহানু- 

গ্রহে সর্বদা নিরতা ৷ তুমি অপরিমিত-জ্ঞানসম্পন্না । তুমি ঘমনিয়ম-পরায়ণ 

জনগণের চিত্তে সর্বদা অবস্থনি করিয়া থাক | তুমি কর্ফলের অধীন নহ" 

নিথিল বেদান্ত নিরন্তর তোমীর পদ স্ত,য়মীন হইয়া থাকে । তুমি আতঙ্ক- 

হীনা অর্থাৎ বৈধ বা অবৈধ কোন কর্ম্মকরণেই তোমার শঙ্কা নাই। হে 

নিত্যানন্দময়ি ! মত্রুত এই স্তোত্র বেদবৎ প্রামাণিক করিয়া দাও ১০১॥ 

প্রদীপজালাভিদ্দিবসকরনীরাঁজনবিধিঃ, 
* সুধাস্থৃতেশ্চন্দ্রোপলজললবৈর্ঘ্যরচন! ৷ 

স্বকীয়ৈরস্তোভিঃ সলিলনিধিসৌহিত্যজননং, 

* ত্দীয়াভির্বাগ ভিন্তব জননি বাচাং স্ততিরিয়ম্॥ ১০২ ! 

প্রদীপ ইতি। হেবাচাং জননি! ইয়ং স্ততিত্বদীয়াভির্বাগ-ভির্রিরচিতা 

নাত্র মম কর্তৃত্বমিতি ভাব: । অত্র ৃষটাস্তমাহ প্র্দীপেত্যাদি। যথা প্রদীপ- 

জালাভিরিবসকর্ত নির্ধনবিধি: বিশ্বব্যাপকন্তেজসা ্বল্নতেজোহমুভবিষ্যতী- 
তার্ঘ; | যথা , নুধাসিন্ধোশিন্স্য চক্দরোপলশ্চন্্রকাত্তমণিবিশেষঃ | তন্মাদত 

যদমুতং শ্রবতি তদম্বৃতেনাধ্যরচনা ॥ বথা স্বকীয়ৈরান্ভোভিঃ সমুদ্রোখিত- 

বারিভি: সলিলনিধেঃ সমূদ্রন্ত সৌহিত্যকরণং প্রীতিজননিত্যর্থ; ॥ ১০২ ॥ 



-হেছা সনি ! বনি য় তেজালমূহ বারা জগন্গুল পরিব্যাপ্ত করিয়া 
'রহিয়াছেন, 'ভঁদৃশ দিবাকরকে সাঁযান্ দীপপ্রিখা দারা .নীরাজিত করিলে 
ফের হয় নুধাসিন্কু চন্দ্রের পূজার নিমিত্ত চন্তকাত্তমপি-নিংস্ত অমৃত-বিন্দ 
স্বারা অর্থা রচনা করিলে যেরূপ হয় এবং সমুদ্র-দ্লিল দ্বার! সমূত্রের 
কষিলে যেরপ হয়, সেইনপ ক ক্াম্ঘাহের নননীৰ বলিয়া আমি তোমা এ] 

লই ১০২৪: 

নু ম্জীরশোডি চরণং বলিনি মধ্যং, *. 

হারাভিরামকুচমন্ত্হায়তাক্ষম্। 

লীলাত্মকং হিমমহীধরকন্যকাখাং, . 
জ্ানপ্রদীপমিমনীশ্বরদীপদীপ্তম্। ১০৩ | 

'অ্ীরেত্যাছি। হিমমহীধরকন্তকা আখ্যা যন্তাঃ তৎ জ্ঞানপ্রদীপং জান 
" মং স্বীপং অহমীড়ে ইত্যুচ্মানক্রিয়া ভাবাস্তরপ্রবিষ্া। কিন্তুতং তম্? 
ঈদীপদী ঈশ্বররূপেণ বর্তিনা প্রকাশীভূতম্ ॥ ১০৩।॥ রঃ 

হার পদযুগল মণিময় নৃপগুরে শোভা পাইতেছে, ধাহাঁর মধ্যদেশ ত্রিবলি 

সারা 'বিশোৌভিত ,ধাহার স্তনতট হাঁরাবলী দ্বারা অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে, 
বাহার নয় বিকসিত কমলদলের ন্যায় আয়ত, 'ধিনি লীলামতী, ত তাদৃখ 

হিমাং ষ্টকারপ যে জ্ঞানপ্রদীপ ঈশ্বররূপ বর্তি দ্বারা নিরন্তর প্রকাশীভূত 
ৃ জন অমি তাহার স্তব করিতেছি ॥ ॥ ১০৩ 

ইং শঙ্বরমূর্তিনা ভগবতা! পারা | 
শ্রীসৌন্ুধানদীস্তিরিং কনপ্ত1 বিচিত্রা গুনৈ:। 

| ধতশক্তিভির্দশশতা বৃতযা ন্ট্্রঃ সাধকৈ- ডি, 

্ ৰ রর ৃ 
| 1 | দিও না ঃ 4 

॥ ২ এ) 2 কঃ রঃ 2 140০7 ২ ১ এ। ৮, ৫৮০৪ দি এ 88৯২5... 
০7 5, ১: রা ২ ক . 2 তথয 

1 নি টি ওঃ 119৮ ০০১ /...৭. - 

/ 

এমৌনদর্ঘা-নুধানদীরূপ এ কর রকি: হণ পাপ 

্ রা রা নরেজগণয শি বেষ্ট করি হইতে পারেন ॥ ১০৪৪. 



সর্বদা, গোর । 
গোবিনং পরমানন্দং সদ্গুরুং প্রণতোহ্থ্যহম্॥ ১ 

[ ফিনি নিখিল, বেদাত্তসিদ্ধান্তের গোচরীভূত, ধিনি ইন্জিয়া্দির আগে) 
সেই পরষাননমন্ সনুগতরু্বরূপ গোবিন্দকে নমস্কার করি ॥ ১॥: 

.. জন্তুনাং নরজন্ ছুন্স'ভমত: ুংষংণততো বিপ্রতা, 

তন্মাতৈিকধর্শমার্গপরতা বিবত্বমন্থাৎ পরম্। 
আত্মানাত্মবিবেচনং স্বন্থভবো ব্রন্ষাত্মিনা সংস্থিতি- 

মুর্িনে শতজন্মকোটিন্বরুতৈঃ পুখ্যেধিনা লভ্যতে ॥ ২॥ 

ট জীবমধ্যে নরজন্ নুুর্নভ, মীনবমধ্যে পুরুষ, পুকুষমধ্যে বিপ্র, বিপ্রমধে, 
বেদবিহিত ধর্্নিষ্ঠ এবং তন্মধ্যেও আবার বেদধর্মের মর্মবেত্া দুর্লত। 

ধর্মের মন্মবেতা হইতেও যিনি চিন্ময় আত্মা ও জড়মনর অনাত্বার ভেদ 
অবগত হইয়াছেন, তিনি বেদ-শ্রেঠতর। এতদপেক্ষ। যে ব্যক্তি ত্র্গের 

সহিত একাত্মভাবে . অরিষ্টিত, তাহাকে শ্রেষ্ঠতম বলা যায়) সেইরপ 
অনুষ্ঠানকেই মুক্তি কহে; পরত্ধ শতকোটিবন্ারছিত পুত্য ভি তাস 

 মুিলাভের সন্তাবনা নাই॥ ২। ৯ 

ং য়মেবৈতদৈবানুগ্রহহেতৃকম্। 

রা মুর অহাররিহরার১12 

। জগতে মস্ত, মকৃত্ব ও মহাপুরুষের আশ্রয়নাঁভ, ক হা 

ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত উহা! লাভ করা নদুরহ ৪৩ " হি 2২, 

১. ৃ লব কথকিরজন দুর্লভ তত্রাঁপি পুংস্বং জতিপারদর্শনমূ। উ 

টা সী ন যতেত সূচী বাহানা ৪8 রর 

[পালে দুর মানব ধারণ করিয়া তাহাতে মু ও বেদজতা 
নে হা জবস ইক | 



(ক্ষ ভি অস্ত সমন) সাব ল শা বালা 

পরিগণিত হয় ॥ ৪1 ্ 

রী কো সা বস্ত্র পরদাফাি। 
ভং মাুষং দেহং প্রাপ্য তত্রাপি পৌরুষম্ ॥ ৫ 

ডা নরদেহ, বিশেষতঃ পুরুষ-দেহ লাঁভ করিয়াও রাড 
স্বার্থসাধন-বিষষে অনবহিত হয়, তাহা অপেক্ষা মতি জগতে আরকে 
আছে? ৫॥, 

:৮/ ব্স্শাস্কাণি যজনত দেবান্, কুর্বস্ত কর্্মাণি ভজন্ত দেবাঃ। | 
[৪ আত্ম্মৈক্যবোধেন বিনাপি মুক্তির্ন সিধ্যতি ব্রন্ষশতান্তরেপি ॥ ৬॥ 

জীবাত্মা ও পরমাত্বা এই উভয়ের অভেদজ্ঞান না জন্মিলে কি শাস্বব্যাথ্যা, 
কি যজ্ঞাদি বারা স্ুরগণের গ্রীতিসাঁধন, কি যথাধথ কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান, কি 

'দেবারাধনা, কিছ দ্বারাই শত ত্রাঙ্মকল্পমধ্যেও মুক্তিলাভের আশা, নাই ॥ ৬ 

_ অমৃতত্বস্য নাশাস্তি বিত্তেনেত্যেব হি শ্রুতিঃ । 
ব্রবীতি কর্মদণো মুক্তেরহেতুত্বং স্ফ টং যতঃ ॥ ৭॥ 

“অমৃতন্ত নাশান্তি বিত্তেন” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বার! প্রমাণিত হইতেছে ঘেঃ 
কর্দকাগ্ডাদি দ্বারা মুক্তি হইতে পারে না ॥ ৭ ॥ 

সি অতো বিমুক্ত্য প্রধতেত বিদ্বান, সংন্যন্তবাহ্ার্থসুথস্পৃহঃ সন্। 

 অন্তং মহাস্তং সমুপেত্য দৈশিকং, তেনোপদিষ্টার্থসমা হিতাত্বা ॥ ৮॥ 

্ উদ্ধরেদাত্মনাত্সানং মগ্রং সংসারবারিধো। | 
 যোগারচত্বমাসাদ্য সম্যগর্শননিষটয়া ॥ ৯॥ 

_.. উপরি-উক্ত কারণেই বিবেকী ব্যক্তি ইন্দরিয়-ভোগ্য বাহ্বিষয়স্থখে নিষ্কাম 
| হইয়া সাধু-সদ্গুরুয় সঙ্গলাভ পূর্ববক একাস্তচিত্তে তছুপদিষ্ট বাক্য ধারণ করত 
 মোক্ষার্থ বত্তবান্ হইবেন এবং বিহিত দর্শননিষ্ঠারপ আত্মতত্ানু্ঠানবলে 
7 ভব-সাগবমগ্ন আত্মাকে (জীবকে) আত্মা বারা (বিবেক . 
বারা) পরিত্রাণ করিবেন ॥ ৮৯ 2 | 

রর  সং্ন্ সর্বকম্মাণি ডববন্ধবিমুয়ে। ও 

... বত্যতাং পণ্ডিতৈর্ধীরৈরাত্মাভ্যাস-উপস্থিতৈত ॥ ১০ ॥ * 

€. 



শ্করাচাধ্যের গ্রন্থমালা। . ৩৬? 
হেব্বি বিশ্া্ আতমজাননিকষান় প্রবৃ্ত, তিনি নিখিল কর্ণ বিসর্জন : 

করিয়া সংসারবন্ধন-ছেছনার্ঘ তক্কভ্যাসে যত্ববান্ হইবেন ॥ ৯০ ॥ 

৬৮ চিত্তস্ত শুদ্ধয়ে কর্ম নতু বস্ত,পলন্ধয়ে | | 
 বন্তসি্ধিিচারেশ ন কিঞ্িৎ, কন্দমকোটিভিঃ ॥ ১১ ॥ 

কর্দাহঠান চিত্তশুদ্ধির কারণমাত্র অর্থাৎ “চিতের শুদ্ধিসম্পাদনার্থই কণ্াহ- 
টান আবশ্যক । ফলত: কর্ম দ্বারা ব্রন্মোপলন্ধি হয় না। কেন না, স্থবিচার 
দ্বারাই ব্রদ্ষপদার্থ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে, পরন্ত,কোটি কোটি কর্মাছঠান 
দ্বারাও আত্মজ্ঞান সাধিত হয় না ॥ ১১ ॥ ২... 

সম্যগ্থিচারতঃ সিদ্ধ রও্ভুততবাবধারণ! । 

ভ্রানস্তোদিতমহাসর্পভয়ছুঃখবিনাশিনী ॥ ১২ ॥ 

্রাস্তি দ্বারা রজ্জুতে সর্পত্রম হইয়া থাকে, সুতরাং সেই ভয় হেতু ছুঃখ 
উপস্থিত হয়। সম্যক বিবেচনাবলে রজ্জুজ্ঞান হইলেই সর্পন্রম বিদুরিত 
হয় ॥ ১২৭ 

_ অর্থন্ত নিশ্চয়ো দৃষ্টো বিচারেণ হিতোক্তিতঃ। 
নক্সানেন ন দানেন প্রীণায়ামশতেন বা ॥ ১৩॥ 

 দসঘস্তবিচার দ্বারা এবং গুরূপদেশ ছ্বারা পদার্থের স্থিরদর্শনলাভ হয়, 
কিন্তু নান, দান বা শত শত প্রাণায়াম দ্বারাও তাহ লাভ করা যায় ন1॥১৩।॥ 

অধিকারিণমাশান্তে ফলসিদ্ধিবিশেষতঃ। 

উপাঁয়া দেশকালাদ্যাঃ সম্তযস্মিন সহকারিণ: ॥ ১৪ ॥ 

, ফলসিদ্ধি অধিকারিসাপেক্ষ। কেন না, দেশ-কালাদি উপায় সকল অধি- 

কারীর সহকারী, সুতরাং উহ্থীরা' অধিকাঁরীর আশ্রিত । ফল কথা, অধিকারী 

না হইলে দেশ, কাল প্রভৃতি উপায় ছারা কোনরূপ ফললাভের আশা 

নাই ॥ ১৪ ॥ 

অতো বিচারঃ কর্তব্যো জিজ্ঞাসোরাত্মবস্তনঃ | 

সুমাসাগ্ঘ দয়াসিন্ধুং গুরু ব্রহ্ধবিদত্তমম্ ॥ ১৫. 

 করুণানিধি বর সদ্গুরুকে লাভ করিয়! আত্মপদার্থের বিচার করা 

বআত্মতত্ব-জিজ্ঞান্গ ব্যক্তির অবশ্ত কর্তব্য ॥ ১৫॥ 



শালি 9 ১৮৪ 

বান র্কাতর্কে বিচক্ষণ এবং পর্ব ৃ আবরণ 

এ, নারী 1+ ০4 
হিব্রদ্মজিআঞাদাযোগ্যতা মতা ॥ ১৭ ॥ 

য ০ ॥ িবিযিি ৈরাগ্যসমপর ও শমদমাদি-গণমুজ, খা ' 
* জনই ব্রি জ্ঞান হইবার উপযুক্ত পাত্র ॥১৭॥ 

রি সাধনীন্তত্র চত্বারি কথিতানি মনীধিভি: । 

যেষু সতশ্বের সতিষঠা বদ্ভাবে ন সিধ্যতি ॥ ১৮॥ .  * 

| মুলিগণ নিরূপণ করিয়াছেন যে, ্রহ্ষজিজ্ঞাসাসম্বন্ধে সাঁধন চারি প্রকার । 

যাহার দেহে সেই সাধন বিরাজ করে, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ প্রাপ্ত হয় এবং উহা! ন 

থাকিলে সিদ্ধিলীভেরও আশা নাই ॥ ১৮ ॥ | 

_ আদৌ নিত্যানিত্যবস্তবিবেকঃ তি 

. ইহামুত্রফলভোগবিরাগন্তদনস্তরমূ ॥ ১৯৪ 

শমা দিষট কদম্পতিশ মুক্ষৃত্বমিতি স্ফুটম্। 

গন্মিথ্যেত্যেবংরূপো বিনিশ্চয়ঃ ॥ ২০॥. 

সোহং | দি ত্ব্যবস্তবিবেকঃ সমুদাহৃতঃ । 

তহ্ৈরাগ্যং জিহাসা যা দর্শনশ্রবণািভিঃ ॥ ২১॥ 

 উপরি-উভত সাধন-চতুটর বখাক্রমে নিত্যানিত্য-বস্তবিবেক, ই 

াগবিরাগ, শমদযাদি যড়বিধ গুসম্পতি ও. চি নামে
 পতিত । 

. হারতীয হই শনিতাগাপবািরপ। / এ 
সি 

করিলে সমস্ত দেই কোবপূর্ণ বলিয়া লক্ষিত হয় পু
নঃ গল লই সমন 



দোষ বেবি ৭ যে গা রহ হয অথ কি | 
কহে॥ |. 

রে রলিগরতকিন হিরা 

বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্য স্থাপনং স্বস্থগোলকে ॥ ২৩ ॥ 
উভয়ো মিক্জরিয্াণাং স দম: পরিকীর্তিতঃ। 
বাহানালম্বনং বৃত্তেরেযোপর তিরুত্তম! ॥২৪। | 

স্বীয় লক্ষ্পদার্থে মনের সংঘতভাবকেই শম বলা যায়। জানেন্দ্রিয় ও 
কর্শেন্দ্িয়গ্রাম বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে সংস্থিত হইলেই 

তাহার নাম দম এবং বাহাপাদার্থে চিত্ববৃত্তির আলোচনা না থাফিলেই ৭ তাহা 
উপরতি বলিয়া পরিকীর্ডিত ॥ ২৩২৪ 

সহনং সর্বছূঃখানামপ্রতীকা রপূর্ববকম্। 

চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগছ্যতে ॥ ২৫। 

চিন্তা, শোক, বিবাদ প্রতৃতি বিসর্জন পূর্বক রঃ খসহিষ্ণতাকে 
তিতিক্ষা কহে ॥ ২৫॥ / 

শাস্ত্রস্ত গুরুবাক্যস্ত সত্যবুদ্ধবধাঁরণম্। / 

সা শন্ধা কথিতা সঙ্তিধা বস্তু পলভাতে॥ ২৬ । 

শাস্ববাক্যে ও গুরূপদেশে সত্যবুদ্ধি থাকিলেই তাহা সুধীগণ কর্তৃক শ্রদ্ধা 

বলিয়া পরিগণিত হয়। শরদ্ধাবাঁন হইলেই পরমপদার্থ ব্রহ্ধ প্রাপ্ত হইতে পার। 

যায়। ২৬॥ 

সর্ববদ! স্থাপনং বুদ্ধেঃ শুদ্ধে ব্রন্মণি নির্মলে। 

তৎ সমাধান মিত্যুক্তং ন তু চিত্তস্ত চালনম্॥ ২৭ । 

নিরস্তর বিমল ব্রন্গে মতি থাকিলেই তাহাকে সমাধান কছে। নিয়ত 
চিনা হইলে তাহাকে সমাধান বলা যায় না ॥ ২৭ ॥ 

অহ্কারাগিনেহততন বন্ধানজ্ঞানকল্িতাঁন্। 

ধেন মৌক্তমিচ্ছা মুমুক্ষৃতা ॥ ২৮ ॥ রূপার 

আত্মনথরপের রি বারা অহঙ্কারাদি অজ্ঞান-কল্পিত দেহান্তত বন্ধনের 

কৃত কে ॥২৮॥ মোউনেচ্ছাে 
৪ ৭---৪৮ 



বারা বৈরাগ্োণ শমাদিনা!। 
 শ্রসাদেন গুরোঃ লে ্ রনদধা হতে ফলম্। ২৯ 

সু ভিবিধ: । উত্তম, মধ্যম ও অপ্লম। মধ্যম ধা অধম ছে 

অধিকারী হইলেও ধৈরাগ্য-সহয়ে শমদমাঁদিবলে এবং গুরুর প্রপাদে-ক্র 
ক্রমে উহা পরিব্থিত হয়; সুতরাং ং শেষে মহাফল শ্রদান করিব! থাকে৷ ॥২৯। 

ই ভু বকে: 
আনব ন্যঃ ফলবসতঃ শমাদয়ঃ | ৩* ॥ 

_মইবরাগ্যািক্য ও মুযুক্ষুত্ব জন্মিলেই শমাদিলহাঁয়ে অর্থবান্ ও .ফলবান 

'ত পাবে অর্থাৎ' বৈরাগ্যনিবন্ধন শর্মাদিপ্রণ বারা অপিমাদি,প্রাপ্ত হওয়া হই 
*ষার এবং মুমুক্ত নিবন্ধন শমাদি দ্বার। মুক্তলাভ হয় ॥ ৩০ ॥ 

এতয্বোশ্বন্দতা যত্র বিরক্তমুমুক্ষয়ো: ॥ 

ৃ ম্রো সলিলবৎ তত্র শমাদের্ডানমাত্রতা ॥ ৩১ ॥ 

_বিষক্ক:বৈরাগ্য এ শুমুক্ত্ব না থাকিলে মরুক্ষেত্রে জলের স্টার সেই ব্যক্তিতে 

| শমাদিসা্থী কথ! বা! বৃথা কল্পনামাত্র হ্যা থাকে ॥ ৩১॥ , 

মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী | 

বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিতাডিবী়তে,। ৩২॥ 

বত জি মুক্তির কারণ আছে, একমীন্র তক্তিই তন্মধ্যে গরীয়দী | সুধীগ 
ৃ বালা থাকেন যে, স্বক্ূপের ও ভক্তি বলিয়া! পরিগনি ॥ ৩২। 

স্বাত্মতত্বাহুসন্ধীন ত্যপরে জগ্ুঃ। 

 উক্তপাধনসম্পন্নজূতজিজ্ঞান্রাক্মন: ॥ ৩৩॥ 

ৃ কাহারও মতে আত্মতত্বাহুসন্ধানই ভক্তি বিয়া গরনীয়। ফল, কথা, খন 
বেক্ধপ মতই প্রকাশ করুন না ক্কেন, সাধন-চতুই ান্ | জা. 

স্বর সরা বিধেয় $ কারণ, তন্ব্যতীত মোক্ষযা? 

উপসীদেৎ ও প্রা বাসস 

রা 8142 
১ ছি কা ডি পের চন রা 8: সংলহিই তিল তি 2 2 হিট ও এত তই 
4 পটু ই 2 বু ৫ প্র দল রি 

টং জজ টির ও 3 রি | 

- রঃ চি ১ টা ' ধ্যনি » বেনবেতা, 
7 ্ £ খ্উ 2 ৮৬ 2 

৪ ১৯ রর ৬. 

৮7727 ৮০ ৃ নল 
২0: 08 শা ১ রর . 



লারবন্ধন হইতে পরিজাণ করিতে সমর্থ দিবা ভার কপঙ্াণে উপনীত 
হা রাধা করত কে গর করবে ॥০৪। ১২ ও 

_. : ক্রদ্ধধপরতঃ শাস্তো নিরিন্ধন ইবানলঃ | 
| অহেলি ধা ৪৩৫ 

_ তমারাধ্য গুরুং ভক্ত ্রাহপ্রশ্রয়সেবনৈ: । 
প্রসন্ন, তমন্ুপ্রাপ্য পৃচ্ছেৎ জাতব্যমাত্মনঃ ॥ ৩৬॥ 

, পরে মেই পরব্রন্ষগতৈকপ্রাণ, শাস্তিগুণশীল, কাষ্ঠহীন নিল অগ্রিসন্লিভ, 
অহেতৃকরুপানিধি, ভক্ত ও সাধুর মিত্রম্বরূপ গ্ুরুদেবকে ভক্তিসহ-. 
কারে উপাঁসনা করিয়া নম্রতা, বিনয় ও শমাদি দ্বারা প্রসন্ন করিবে এবং 
তাহার অন্বর্তী হইয়! আপনার মনোগত বক্তব্য ও জ্ঞাতব্য আত্মজানবিষয়ক. 
প্রশ্ন করিবে | ৩৫-৩৬॥ 

স্বামি্নমন্তে নতলোকবন্ধো ৷ কারণাসিন্ধ | পতিতং হি 
মামুদ্ধরামোঘকটাক্ষদৃষ্ট্যা, খজ্বাতিকা রুণ্যস্থধা ভিবৃষ্্যা ॥ ৩৭॥ 

হে প্রভো ! . আপনাকে প্রণাম। হে প্রণতজনবন্ধো ! হে দয়াসাগর | 

মামি ভবার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি, আপনার সরলাদয়া পূর্ণ অমৃতবর্ধা অমোঘ 
নেত্রপাত দ্বার! আমাকে পরিত্রীণ করুন ॥ ৩৭ ॥ | 

_ ছুর্বারসংসার-দবাগ্রিতণ্তং, দোধ্য়মানং দুরদৃষ্টবাতৈ: 

ভীতং প্রপত্নং পরিপাহি মৃত্যোঃ শরণ্যমন্তদ্যদহং ন জানে ॥ ৩৮॥ 

আমি অনিবাধ্য ভবাগ্রিতে দগ্ধ এবং ছুরদৃষ্টবাঁতে মুন্মুঃ কম্পিত ও 
বিতরস্ত হইয়! আপনার আশ্রিত হইয়াছি। আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার 
করুন। , আপনিই আমার একমাত্র রক্ষক ) আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকেও 
না 8৩৮ 

শান্তা যহান্বো নিবসস্তি সস্তো, বসস্তবৌকহিতং চরস্ঃ। 
জরা, বরং ভীমভবার্ণৰং জনানহেতুনাহক্লানপি তারযস্তঃ ॥ ৩৯॥ 

শান্ত, মহৎ সাধরা বস্তখতুরললার মানবগণের উপকারসাধন করেন। 
হারা, বরং ভীষণ সংসারমাগর পার হইধ়াছেন এবং অনা টানা, বযক্তি- 



সি .  শক্ষরাছান্যের প্রন্থমাল! | 

অর ্বভার: স্বত্ব এর য পরজামাপ। া্রবণৎ মহাত্মনাস্। 

আুধাংশুরেষ স্বরমর্ককর্কপপ্রত্তাভিতপামরতি ক্ষিতিং কিল ॥ ৪০ ॥ 

7. স্বয়ং নুধাংশু যেমন দিবাকর-কর-সন্তপ্ত ক্ষিতিতল শীতল করিয়া খাঁকেন। ' 
তন্রপ অন্তের কষ্ট দূর ক্ষরা মহাত্মাদিগের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব, মহাঁপুরুষেরা, 

যেখানে বিদ্যমান থাকেন, তথাকার অনিষ্ট শ্বয়ংই অন্তহিত হয় ॥ ৪০। 

ু্ধানন্পরসানুভূতিকলিতৈ: পৃতৈ: সুশীতৈষূতে- 
ৃত্মবাক্কলসোজ বিতৈঃ শ্রুতিনুবৈর্ববাক্যাম্বতৈ: সেচয় | 

সন্তপ্তং ভবতাপদাবদহনজালাভতিরেনং প্রভো 1 

ধন্যান্তে ভবদীক্ষপক্ষণগতেঃ পাত্রীকৃতাঃ স্বীকৃতাঁঃ ॥ ৪১.॥ 

- হে শ্রভো! ভন্বতাপন্প দাবাপ্রি-আলাতে জলিত এই উক্তলোককে' 

আঁপনি ব্রঙ্গানন্দরসের অন্ুভবহেতু প্রকাশিত বিশুদ্ধ সুশীতল সদ গুণশালী 

শরীমুখরূপ কলসৌ্ট শ্রবণেক্জিয্পের শ্রীতিকর স্বীয় বাঁক্য-নুধাঁবারিসেচন ছারা 
পরিত্রাণ করুন। ধাহার। ভবদীয় ক্ষণিক দইপাত লাভ পূর্বক সৎপাত্ররূপে 
গণ্য হন, তাহারা ধন্ত। ৪১। 

কথং তরেয়ং ভবদিদ্ধুমেত, কা বা গতিশ্মে কতমোতস্ত্যপান্রঃ | 

জানে ন কিঞ্চিৎ কৃপয়াহিব মাং প্রভো, সংসারছুঃথক্ষতিমাতচ্চুষ ॥ ৪২ ॥ ' 

হেভগবন্! ভবপাঁরাবাঁর কিরূপে পার হইব, কামার, উপায় কি হইবে 

এবং যাহাতে সংসার-ছুংখবিমোচন হয, তাহার উপায়, কি, তাহা আমি 
কিছুমাত্র ৰিদ্িত নহি; অতএব আপনি আমাকে করুণা করিয়া পরিত্রাণ 

করুন॥ ৪২॥ রর ৃ 

তথা বদস্তং শরণাগতং স্বং, সংসারদাবানলতাপতপ্তম্। 
নিরীক্ষ্য কারণ্যরসানদর্যা, দগ্যাদভীতিং সহসা মহাত্সা ॥ ৪৩-॥ 

অসাত্বা গুরু এরূপ জিজ্ঞাস, আশ্রিত এবং ভবদাঁবাগ্িতাপে সন্তপ্ত নিজ 

শয্কে কারপ্যরসাভিিক বারা দশলি করিয়া অস্তে অভয় প্রদান! 

করেন। ৪৩1 এ ঃ 

"বিদ্বান স তন্মা উপল ক্ষবে সাকার 1 

প্রশাস্তচিতায় ঈমা্িতায, তক্বোপদেশক কুপর়েব ুর্ঘযাৎ ৪ 38:৪ 



িষান মহাত্মা গুরু নামি, মুমক্ছ,। যোক্ষের সাধনোচিত- 
কর্মকার, প্রশান্তমনা, শমপুণযুক্ত ও সুপাত্র শিল্তকে করুণা করিয়া তত্বোপ- .. 
দেশ দিবেন'॥ ৪৪ ॥ সা 

ম! ভৈই বিদ্ব্তব নাস্তযপায়ঃ, সংসারসিদ্ধোস্তরণেহস্তযপায়ঃ। 
যেনৈব যাতা যতয়োহস্ত পারং, তমেব মার্গং তব নির্দিশামি ॥ ৪৫॥ 

হেবিচক্ষণ! তুমি ভয় করিও না । ভোমার নি ভবার্ণব- 
তরণের উপায় আছে। যোঁগীরা যে পথ আশ্রয় করত ইহার পাপা 

হুইয়াছেন, তাহা আঁমি ত্বংসকাশে ব্যক্ত করিব ॥ ৪৫ ॥ 

অস্ত্যপায়ো মহান্ কশ্চিৎ'সংসারভয়নাশনঃ | 

তেন তীত্ব ভবাস্তোধিং পরমাননমাগ্ষ্যসি ॥ ৪৬॥ 

সংলারভয়নাশক কোন অসামান্য উপাঁয় বিদ্যমান আছে, সেই উপায় 
ন্গবলগ্ধন করিয়া! তুমি ভবসাগর পার হইয়া ব্রদ্ধান্দ প্রাপ্ত হইবে ॥৪৬। 

বেদাস্তার্বিচাঁরেণ জায়তে জ্ঞানমুত্তমম্ | 
তেনাত্যস্তিকসংসারদুঃখনাশো! ভবত্যন্ ॥ ৪৭ ॥ 

বেদাস্তের তাৎপর্ধ্য অন্ুণীলনক্রমে সমীচীন জ্ঞান হয়; দেই জান দ্বারা 

'াত্যন্তিক ভবছুঃখের ধ্বংস হয়॥ ৪৭॥ 

্ধাভক্িধানযোগা্ক্ষোগু-েহে £তুন্ বক্তি াক্ষাচ্ছ তেরগীঃ। 
যো বা এতেষে তিষ্ত্যমুস্য, মোক্ষোহবিদ্ভাকল্লি তাদেহবন্ধাৎ ॥৪৮। 

, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ধ্যান-যোগাদিই,মুমুক্ষজনের মোক্ষের কারণ; অতএব যে 
ব্যক্তি এই শ্রন্ধা-ভক্তি'ধ্যান'যোগাদি অর্থাৎ আসন, প্রাণনংরোধ, প্রত্যাহার, . 
ধারণ! ধ্যান ও সমাধি, এই ষড়ঙ্গবৌগ আশ্রয় করেন, তিনি অবিষ্তাকল্লিত 

শরীরবন্ধন হইতে উত্তীর্ণ হন, শ্রুতিতে ইহা লিখিত আছে ॥ ৪৮) 

 অজ্ঞানযোগাৎ পরমাক্সনস্তব, হনাত্মবন্ধন্তত এব সংস্কৃতি; । | 

রঃ তয়োর্বিবেকোদিতবোধবহিরজ্রানকাধ্যং প্রদহেৎ সমূলম্ ॥৪৯। 

_. ভুযি পরযাত্মস্বরূপ । তোমার অজ্ঞানসংযোগজনিত অনাঘপদার্থে আত্- রর 
(বন্ধন হইয়াছে এবং সেই রন্ধনহেছকু ভবসন্তাঁপ ঘটিত্বাছে। আত্মা কি ও 



পক 
ক 8 রঃ 

[বা ফি, ,এই সা বাঘ য়া ্ কত জনমপ অনল মনেই অজ্ঞান কে 

রি উঃ: 

করা ধয়তাং ্ামিন্! প্রশ্নোহয়ং কি্বতে য়া ] 
 বছৃত্রমহং শা কৃতার্থঃ স্তাং তা ॥ 6০ | 

: শিল্প বলিলেন) হে প্রভে| আমি ফেপ্রশ্ন করিতেছি, করণা করিয়া 
অবধান করুন। ভবদীঘ় বদনবিনির্গত বাহার উত্তর শুনিয়া আমি চরিতার্থ 
হই ৫০ 4:5৭ 

কো নাম বন্ধঃ কখমেষ আগত, কথং প্রতি্টান্ত কথং বিমোক্ষঃ। 
. কোইসাবনাত্বা পরমঃ ক আত্মা, তদ্বোর্ষিবেক: কথমেতদুচ্যতাম্॥ ৫১॥ 

বন্ধন কি, বন্ধন কিরূপে উপস্থিত হয় ও কিরূপে স্থিত হয়? সেই 
বন্নবিমুকিই বা কিরূপ হুইয়া থাকে? অনাস্থা কি? জীবাত্মা কি? 
পরমাত্বাকি? আর জীবাস্বা ও পরমাত্মার ভেদ-বিচার ছি ? এই সমস্ত 

করুণ! করিয়। প্রকাশ করুন্॥ ৫১ ॥ 

শ্রগ্ুরুরবাচ। 

বঙপোহসি কতরুত্যোহনি পাবিতং তে কুলং য়া । 

বিস্াবন্ধমক্্া ্ সীভবিতুমিচ্ছসি ॥ ৫২ ॥ 

গুরু বলিলেন, তুমি ধন্ত ও চরিতার্ধ। আঙ্গি ভোষা হইতে তোমার বংশ 
পবিত্র হইল ; কেন না, অবিগ্াঁজন্ত যে জীবের বন্ধন ঘটে, নেই বন্ধনবিমোচন 

ছারা বন্ষভাব লাভ করিতে তুমি বাসন! করিতেছ।॥ ৫২॥ 

খমোচনকন্ার: পিতৃঃ সি সা । 
. বন্ধমোচনকর্তা তু বসানো ন কশ্চন | 1. 

শা রী ও তপন সবার! পিতৃখণ হইতে কহ কিন্ত স্বীয় ব্ধন। 
'মোঁচিনকার নিতে ভি অন্ত কেহ হয় না॥ এও: 

অকারনে বজীবাধাছে। ।. 
খত বিনা স্বেনন কেবচিছ। ৫৪1. 

এ 



টি. ৯ ী ন্ 

আস্তকে প্রত তারানিঙগস ছু অন্ত জিন প্র" নত হর, পি সত্ব ঁ  ক. 
জনিত ক নিজের চেষ্টা দ্বারা ভোজনাদি অন্ত কে ম উপায়ে প্রশমিত 
হর না ৫৪ ॥ ১.১ 

[2 ১ টিসি রোষিগা। | . 
আরোগ্য সিদ্ধি পাস্ত নানটা্ঠিতকর্ধণা ॥ ৫৫ | 

. থে গীত ব্যক্তি কর্তৃক পথ্য ও*উষধাদি সেবিত হয়, তাহার আরোগ্য- 
লাভ হইয়া থাঁকে, কিন্তু তদ্বিপরীত কোন কার্য করিলে আরোগ্্রাপ্ত 
হয়না ॥৫৫॥. | * 

 বসত্বরূপং সক রেপ স্বেনৈব বেগ্তং ন তু পণ্ডিতেন। 
চন্তরস্ববূপং নিজচক্ষুষৈব, জ্ঞাতব্যমন্যৈরবগম্যতে কিম্। ৫৬॥ 

বে চন্্রের স্বরূপদর্শন স্বীয় নেত্র ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা! সম্ভব হয় না, 
তক্জপ বন্তর স্বরূপবোধ (ক্রহ্মপদার্থের জ্ঞানলাঁভ করা) নিজ স্ফ,টিত জঞানরূপ-. 
নেত্র দ্বারা হয়, কেবল শাস্ববেত্ব। হইলেই হয় ন! ॥ ৫৬॥ 

অবিগ্যাকামকর্ম্মাদিপাশবন্ধং বিমোচিতুম্। 
কঃ শরু,য়াদিনাত্ম।নং কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৫৭ ॥ 

আত্মপ্র ভিন্ন শতকোটিকল্পেও কেহ অবিদ্যাকা মকর্মা দিক্ূপ পাশবন্ধন্ 

রি তি সক্ষম হয় না ॥ ৫৭॥ 

ন যোগেন ন সাংখ্যেন কর্মণা নো নবিদ্যয়া। . 

.  ব্রহ্ষাত্সৈকত্ববোধেন মোক্ষঃ সিধ্যতি নান্তথা ॥ ₹৮॥ 

*ঘোগ ঘ্বারা মোক্ষ হয় না অথবা সাংখ্ দ্বারা, কশ্ম দ্বারা এবং শাস্তজ্ান 

দ্বারাও হয না, কেবল ব্রহ্ম, ও জীব, এই উভপ্বের একত্বজ্ঞান দ্বারা মোক্ষপ্রান্তি 

৫ সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥ | 

_ বীণায়া ব্ূপসৌন্দরধ্যং তন্থীবাদনসৌস্ঠবম্। 
২. শ্রজ্ারঞ্নমাত্রং তন্ন সাম্রাজ্যায় কল্পতে ॥ ৫৯ ॥ 

পাবে আফার ও মনে/হর তারের লয়-তান-বাদুক্রমে দানবের | 

জন্রগ্তন দ্বারা প্রশংসাপ্রাপ্ত হর কিন্ত হা সাস্রাজালাতের য়ণ 

ৃ হয় না ॥ ৫৯ . ঞ | ; ৃ 



উম তু নে ২. 

যেমন বাখৈধরী ও শব্ষবরী ইত্যাদি বাক্যসমূহ শাস্ব্যাখ্যা-বিষয়ে 
রঃ (কোনা, তজ্জপ পণ্ডিদিগের পাঁতিতা-প্রকাশ ভোগের জন্য) রু 

মোক্ষের জন্য নহে ॥ ৬০ ॥ | 

_বিজাতে পরে তকে শাস্বাধীতিস্ত নিক্ষল1। | 

বিজ্ঞাতেইপি পরে তত্তে শাস্্রাধীতিস্ত নিক্ষলা ॥ ৬১ ॥ 

পরমত্ বিদিত হইতে না পারিলে শাস্মাধ্যয়ন বৃথা এবং পরমতত্ববোধ 
স্থির হইলে আর অধ্ক্নে কি প্রয়োজন, অর্থাৎ ব্রদ্ষকে সম্যক বিদিত হইলে 

আর বেদাদিশান্্ জ্ঞাত হইবার আবশ্ঠক নাই 1 ৬১ ॥ 

শবজাঁলং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণম্। 

অতঃ হা জ্ঞাতব্যং তত্বজ্ঞাৎ তত্বমাত্মনঃ ॥ ্ ং ॥ 

শান্তদকল চিত্তত্রমের কারণ বৃহৎকাননন্বরূপ, এই কারণ তত্রজ্ঞক হইতে : 

ঘসতে আত্মতত্ব বিদিত হওয়া অবশ্য কর্তৃব্য ॥ ৬২ ॥ 

অজ্জানসর্পদষটম্ত বরহ্মজ্ঞানৌষধং বিনা । 

কিমু বৈগৈষ্চ শাসন কিমু মন: কিমৌধট বঃ]। ৬৩ ॥ 

... অন্ঞানরূপ ভূজ দস ব্যক্তি বন্ধজ্ঞানরূপ উষধ বাতীত কি বৈচ্য, কি শান, 

ক মন্ত্তকি উষধ, কিছুতেই পরিত্রাণ পায় না॥ ৬৩॥ 

এন 

ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধিরৌবধশবতঃ । . নর নী 
ূ 

বিনা পরোক্ষান্গভবং এন মূচ্যতে ॥ ৬৪ ॥ 

 থেমন ব্যাথি ওষধসেবন ব্যতীত কেবল ও$ষধ উষধ উচ্চারণ দ্বারা ধ্বংদ 

হন না,তদ্রপ আত্মত্ানুভবর্ূপ ্রঙ্গভাব ব্যতীত কেবল ব্রদ্ধ ব্রন্ধ' বা হং 

 প্রপ্ধ' আজি ছা্যকন বারা তি ঘটে না॥ ৬৪॥ 



 দৃশ্থ পাঞ্চভৌতিকু পদার্থের বিলয় না শবধআত্মতবের অনুভব রি - 
“কেবল কথাযাত্র ফল, অথচ কোন কর্শেরই নহে, একপ- ১০০৪৪ দ্বারা 
কি মুয্ুগণের মোক্ষলাভ হয়? ৬৫॥ 

অপ? অ্ত্বা শক্রদংহারমগ ত্বীখিলভূশ্রিয়ম। 
রাজাহমিতি শব্ধান্ত্রো রাজা ভবিতূমহ্তি ॥ ৬৬॥ 

শক্রুবধ না করিয়! ও নিখিল ধরণীর ধনরত্বাি এশ্বর্্য প্রাপ্ত না হইয়া 
স্বক্₹ং আপনাকে নৃপতি বলিলে কি রাজা হওয়া যায় ? ৬৩ ॥ 

আপ্তোক্তিং খননং তথোপরি শিলাছৎকর্ষণং স্বীকৃতং, 
নিক্ষেপ; সমপেক্ষতে ন হি বহিঃ শবৈস্ত নির্গচ্ছতি। 
তদ্দবন্ষবিদোপদেশমননধ্যানাদিভিলভ্যতে, 

মায়াকাধ্যতিরোহিতিং স্বমমলং তত্বং ন দুর্মুক্তিভিঃ ॥ ৬৭ ॥ 

প্প্তধন-আবিষ্ষারবিষয়ে বিশ্বস্ত লোকের বাক্য, মৃত্তিকাখনন, শিলাদি- 

ভেদন ও উৎক্ষেপণ প্রন্তুতি যেমন অপেক্ষা করে, কিন্তু অনভিজ্ঞ ব্যক্তির বৃথা 
বাঁগাঁড়ম্ধরের বশবর্তী হইয়া কাঁধ্য করিলে কোন ফল হয় না, তগ্রপ ব্রচ্মবিদ 
জ্ঞানীর উপদেশে মনন-ধ্যানাঁদি 'যোগানুষ্ঠান দ্বারা মায়াকার্ধ্যবর্জিত নিজ 
বিমঙ্গ?আত্মতত্ত লাভ হয়, কিন্তু কুংদিত ব্যক্তির কুযুক্তি অবলম্বন পূর্বক কাঁধ্য 

করিলে কদাচ কোন ফল হয়না অর্ধাৎ জীব-ব্রদ্ধে অভেন-জ্ঞান বোধগম্য 

হয় না॥ ৬৭॥ | | 

তম্মাৎ সর্ব প্রবত্বেন ভববন্ধবিঘুক্তয়ে । 

শ্বৈরেব বন্ঃ কর্তব্যো রোগাদীবিৰ পণ্ডিতৈঃ 1 ৬৮ ॥ 

স্বৃতরাঁং পণ্ডিতের যেষন উৎকট পীড়ার উপশমার্থ সবত্বে উষধ দেবন 

ফরেন, তদ্ধপ সংপারবন্ধনরূপ ভীষণ রোগের প্রশমনার্থ স্ব স্ব যত্র দ্বার! পরম- 

তত্বরূপ মহৌষধ সেবন কর! সর্ববথ! বিধেয় ॥ ৬৮॥ 

ত্বয়ান্ত কৃত: প্রশ্ন বরীয়াঞথস্ত্বিদ্মতঃ | 

স্থরপ্রায়ো নিগুটার্ঘো জাতব্যস্ মুক্তি; £৯৬ ॥ 

অগ্ত সত তুমি শাস্প্রগণের সম্মত সতের স্যার নিগঢতাপরধ্যবিশি ঘন্ধেহর 

প্রন করির্ান, ইহা মোক্ষেস্থুদিগের জানিবার উপযুক্ত বিষয় |১৯। 



বি আমি বাহা লি, বির: শ্রবণ কার। ষ্হা আন্ত 
সাও সংসারবন্ধন হুদ রি আশ পাইবে | ৭%.॥ ২... 

ষ্জ মোষ হেতঃ প্রথমো নিগস্ভতে, ইৈরাগ্যত্যন্তমনিত্যবসতব। 
: ততঃ শমস্চাপি দমস্তিতিক্ষা, স্ঘাসঃ প্রসক্তাধিলকর্দপীং তবপম্ ॥৭১৪ 

২. নিত পদার্থে যে অতান্ত বৈরাগ্য, তাহাই মুক্তির প্রথম কারণরূপে 
: সনির্দি্ট হয় ; পরে শম, দম, তিতিক্ষা এবং সমস্ত কর্টের অত্যর্থ অনুরাগত্যাগ 
ইহারা ক্রমান্বয়ে মুক্তির কারণন্ধপে নির্দিষ্ট হইয়া! থাকে ॥ ৭১ * 

ততঃ শরতিন্তযননং স তৰধ্যানং চিরং নিত্যনিরস্তরং সুনেঃ। ্ 

ততো বিকল্পং পরমেত্য বিহ্বানিহৈব নির্বাণনুখং দিন ॥ ৭২ | 

- পরমার্থনিষ্ বাক্তি প্রগমত: তত্ব শ্রবণ করিবেন _তদনস্তর 

ভীহা মনন করিবেন; পরে প্রত্যহ বহুদিন বিচ্ছোশূস্ত হইয়া 
ধ্যানাদি ধার! তত্ব অভ্যাস করিবেন । অবশেষে যখন সর্বন্কক্লহীন হইবেন, 
তখন তিনি ইহলোকেই নির্বাণস্ুখ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৭২॥ 

_ ষদ্ধোদ্ধব্যং তবেদানীমাত্মনাআ্সবিবেচনমূ। 

_ তছুচ্যতে ময়া সম্যক শ্র্বাত্মন্যবধারত্ব ॥ ৭৩ ॥ 
£ 

| অধুনা আত্মা এবং অনাস্া, ই উভদ্বের নিভদিতাবিচায বাহা তুমি 
অবগত হইতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা সম্যক্ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ দি 
আই্নাে আনম নিশ্চয় কর ॥ ৭৩॥ 

পে. রর . ঙ্ধাস্থিমেদঃপলরকশুক্ররসাহ্বৈধ ণতুভিরন্বিতং তৎ। 
রি ১ ॥ 980. 
2. : ব্অহং মমেতি প্রথিভং শরীরং'মোহাস্পদং স্থলমিতীরধ্যতে বট 
নর  নভোনভ্দহনা ঘুর, থক্মাণি ভ্ত তানি তবস্তি তালি, ৭৫. 

বঞ্জা, অস্থি, নাতি শোণিত, কত এবং রস এই সম বজাবিপি, 

পা, উরু, বঙ্গ, বাছ, পৃষ্ঠ, মস্তক প্রভৃতি অ্গপ্রতাঙ্দযক্ত: আমি ৪ আমাক, 
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এই প্রকারে রসিদমোহের আাধার্বরপ। ফ
েখদেহ, তাহাকে শরীর ০: 

বলেন আকাশ, বায, তেজ, অন দিতি এই সম তু $ ৭9৭81 

_ পরম্পরাংশৈশ্মিলিতানি ভূত, ছুলানি চ স্থলশরীরহেতবঃ। 
: মাতরানতদীযা বিষযা ভৰস্ি, শবাঁদয়ঃ পঞ্চ নুখায় ভোজ: 0৭৬। 

: ক্ষিত্যাদি পঞ্চভৃত পরল্পরাংশে পরস্পর একত্র হইয়া স্থলরূপ ধরিয়া 
স্থলদেহের হেতু হয় এবং তওন্বন্বীয় অংশঙ্বরূপ শব্দাদি পঞ্চ বিষয় ভোকার 
আননের কারণ হইয়া থাকে ॥ ৭৬। 

ষ এধু মৃঢ়া বিষয়েষু বদ্ধা, রাগোরুপাঁশেন নুছর্দমেন। 

[ আত্নাস্তি নির্ষাস্ত্যধ উ্ধমচটৈ স্বরর্শাদূতেন জবেন নীতাঃ ॥ ৭৭| 

বে সকল মূর্খ দুশ্ছেদ্য বিষয়ানুরাগরূপ মহাবন্ধন ছারা বিষয়ে বন্দীভূত, 

তাহারা নিজ কর্খস্বরূপ দূত কর্তৃক সবলে গৃহীত হইয়া! কখন স্বর্গের কখন 
নরকে, কখন পৃথিবীতে পতিত হয় এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-গতাগত-গতি- 

গত হইয়া ভ্রমণ.করে ॥ ৭৭ | | ্ 

শবাদিভিঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ, পঞ্চতমাপুঃ হ্বগুণেন বদ্ধাঃ। 
' কুরঙ্গম।তঙ্গ পতঙ্গমীনভূঙ্গা নরঃ পঞ্চভিরঞ্রিতঃ কিম্ ॥ ৭৮ ॥ 

মূ: গজ, পতঙ্গ, মীন এবং ভ্রমর ইহাদের শব্ধাদি পঞ্চবিষয় কতৃক নিজ 

গুণ দ্ববর বন্ধ হইয়া, যখন প্রত্যেকে এক এক গুণ গ্রহণ বশতঃ প্রত্যেকের 
প্রাণ ন্ট হইতেছে অর্থাৎ মুগ শব্দগুণে, গজ স্পশ্শগুণে, পতঙ্গ রূপশুণে, মীন্ধ 

রসগুণে এবং ভ্রমর গন্ধগুণে বন্দী হইরা মরিতেছে, তথন মন্ুষ্নের একাধারে 
এ পঞ্চ গুণে আসক্ত হইয়া যে পঞ্চত হইতে ত্রাণ পাইবে, তাহা সম্ভব 
নহো॥ ৭৮॥ | 

/ দোষেণ তীত্রো বিষয়ঃ কৃষ্সর্পবিষাদপি । 

(বিষ নিহস্তি ভোজারং ডরষ্টারং চ্ছ্যাপাযম্ ॥ ৭৯ 

| . বিষন্-পদার্থ ধ্বাধাংশে কালসর্পবিষাপেক্ষাও তীর; কেন না, বিষে 

৷ মেবন করে, সেই বিনষ্ট হয়) 'কিন্তু বিষয়রূপ, বে বিষ, তাহা কেবজনর্শন 
দ্বার দর্শকের নাঁশসাধলে সক্ষম হয় ॥ ৭৯ ॥ 



৯. ফিশামহাপানা হি মৃজঃ মতা 
..” স এব কল্পতে মু নাক্ষ ই শা 

যে ব্যক্তি অত্যন্ত ছস্তাজ ব্বয়বাসনানপ মহাবনধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, 
পিন ্্ষসাযুজ্যলাভে সক্ষম ; নচেৎ ষড়র্শনজঞ হইলেও বাঁসনা বিসবমীনে 

| 'মোক্ষাধিকারে অধিকারী হইতে পারে না. ৮০ ॥ 

আপাঁতবৈরাগ্যবাতো মুমুস্ুন্, ভবান্ধিপারং নি রর 
আশাগ্রহো মজ্জয়তেহস্তরালে, নিগৃহ্ কে বিনিবর্ত্য বেগাঁৎ ॥ ৮১॥ 

| ১ 

ৃ আপাততঃ বৈরাগ্যবান্ ও ভবপারাবারগমনো্যত মুমুক্ষুদিগকে আশারূপ 

কুম্তীর তাহাদিগের কঠে ধরিয়া সবলে বেগে প্রত্যাবৃত্ত করত সংসার-' 
সাগরে নিমজ্জিত করে ॥ ৮১ ॥ ূ 

বিষয়াখ্যগ্রহো যেন সুবিরক্ক্যসিনা হতঃ। 

স গচ্ছতি ভবানস্তোধেঃ পারং, প্রত্যাহবর্জিতঃ ॥ ৮২%| 

 ধিনিমনোহর বৈরাগ্যরূপ অসি ছারা বিষয়নামক হিংত্র জলজীবকে ধ্বংস 

শর তিনিই নিরাপদে ভবসাগর পাঁর হইতে সক্ষম হইয়াছেন ॥ ৮২ ॥ 

বিষমবিষযমারৈ্ণচ্ছিতো হনচ্ছবুধে 

প্রতিপদমভিযাতো মৃত্যুরপ্যেষ সিদ্ধ: 

হিস্থজনগুরক্ত্যা গচ্ছতঃ স্বস্ত যুক্ত্যা, 
প্রভবতি ফলসিদ্িঃ সত্যমিত্যেব বিদ্ধি॥ ৩শ। 

| বিষমবিষ়মার্গগমনশীল অপরিণাঁমদর্শী লোকের প্রতি পদে পদে লোক- 

বিদিত মৃত্য আসিয়া পুরোভাগে উপস্থিত হয়,কিন্ত যিনি সদ্গুরুর বাক্য গ্রহণ 

্প্ব্বক স্বকীয় আত্মযোগাঁবলম্বন করত ধশ্মমার্গে পদনিক্ষেপ করেন, তাহার 

নিশ্চয় কলসি হয অর্থাৎ তিনিই নিঃসনেহ মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৩॥ . 

র মোক্ষস্ত কাক্ষা যদি বৈ তবাস্তি, ত্যজাতিদূরাদিষয়ান্ বিষং যথা। 

ঁ পীযূববাতো য়া ষমারজবপ্রশস্তিান্ীর্জ নিত্যমাদরাৎ। ৮৪ ॥ 

দি তোমার মুক্তিপনে বাসনা থাকে, তাহা হইলে .'অতিদূর হইতে 
বিষের তার বিষরসমূহ পরিত্যাগ কর এবং সন্তোষ, ক্র সারা, শান্তি 

'ওদাস্তি, এই দকল সাদরে.দ্রধার স্তায় সেবা কর /৮৪ 



অনুক্ষণং য পরিহত্য রা | 
দেহ পরার্থোহয়মমৃষয পোঁষণে, যঃ সজ্জতে স স্বমনেন হস্তি ॥৮৫। 

সর্বদা বিষয়বিষেচ্ছাহীন হইয়! অনাদি অবিষ্যাক্কত দেহপাঁশ বিমোচন 
ধরা! বিধের় । এই দেহ পরার্থসাঁধন অর্থাৎ স্বার্থবর্জিত, অনাদি অবিদ্াজনিত 

বন্ধনমুক্তির চেষ্টা ত্যাগ করিয়া যে বাক্তি' আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, 
আমি দ্রষ্টা, এইরপে পোঁধণাদি কর্ধ দ্বারা এই দেহে কর্তৃত্বাভিযান করে, 
দে পোঁষণাঁদি কর্মানুরাঁগনিবন্ধন আপনাকে (আত্মাকে ) ধ্বংস করে 1 ৮৫ ॥ 

শরীরপোষণীর্থী সন্ য আত্মানং দিদৃক্ষতি | 
গ্রাহং দারুধিয়া সবত্বা নদীং তর্ভ,ং স গচ্ছতি ॥ ৮৬॥ 

বে ব্যক্তি দেহপৌধণ-প্রত্যাশীকে অবলম্বন পূর্বক আত্মাকে দেখিতে ইচ্ছা 

করে, সে ব্যক্তি কাষ্ব্রমে কু্তীর ধরিয়া নদী পাঁর হইতে বা করে ॥ ৮৬ 7 

মোহ এব মহাঁম ম্মক্ষোর্বপুরাদিযু। 

মোহে! বিনির্জিতো যেন স মুক্তিপদমঞ্থতি | ৮৭ ॥ 

মুমুক্ষগণের দেহাদিতে যে মোহ অর্থাৎ “আমি দেহ' ইত্যাকার যে বুদ্ধি, 
সেই: বুদ্ধিই মহামৃত্যুন্বরূপ ;: সুতরাং এ মোহকে বিশেষরূপে জয় করিতে 

পারিলেই অর্থাৎ আমি দেহাঁদি নহি, চিদাত্বস্বরূপ, এই জানে স্থিত হইলেই; 

মুক্তিপদ লাভ করা যাঁয়॥৮৭। 

মোহং জহি মহামৃত্যুং দেহদারসতাঁদিযু। 

যং জিত্বা মুনয়ে! যাস্তি তদ্দিষ্টোঃ পরমং পদম্ 8৮৮ ॥ 

আমি দেহ, আমার কলত্র, আমারংপুত্রাদি, এই সাস্কারগতমহা ্ বত্যুক্ূপ 

ষে'আত্মমোহ, তাহা! জয় কর, এই মোহকে জয় করিয়া মুনিবৃন্দ সেই বিষ: 

পরমপদ লাভ করেন ॥ ৮৮ | 

, তবত্মাংসরুধিরনাঘুমোদোমজ্াস্থিসস্কলম্। 

মি ুত্রপুরী ষাভ্যাং সুলং নিন্দ্যমিদং বপুঃ ॥ ৮৯ ॥ 

ৃ ্, মাং, রক্ত, নাড়ী, মেদ, মজ্জা, আস্থি হরি হাজি টান 

পুরিত এই যে স্থুলদেহ, ইহা অতীব অশ্ডটি॥ ৮
৯৪ চি | 



না পবীফত পক  জ ধা হর 

র্ দের তব হ হর, দির: এই দেহের জাগরপবসথা, ॥ ৯০ | তু 

সি হে জিযৈঃ স্ুলপদার্থনেবা* রকৃচনদন্ত্াদিবিচিত্ররূপাম1 ্ 
করোতি জীব; স্বয়মেতদাত্বনা, তম্মাৎ সিমাভিহরোতি জাগরে ॥ ৯১ ॥ 

-. জীব স্বয়ং ইলদেহাভিমানী হয়া বাহেন্িয়াদি দ্বারা মাব্যচ্দনবনিত1দি 
নানা' বিভিত্ররূপ স্থৃলপদার্থ সেবা করে, ন্ুুতরাঁঃ ্  (ইগছেহের জাগ্রত 
অবস্থাই প্রশস্ত ॥ ৯১। 

াজনীণ কর হার 

, সর্কোছপি বাহলংসার: পুরুষস্ যদাশয়ঃ | 
বিদ্ধি দেহমিদং লং গৃহবদ্গৃহমেধিনঃ ॥ ৯২॥ 

পুরুষের বাহাসংসার যাহাঁকে আশ্রয় করে, হাই গৃহ গহরপ 
কুলে বলা যাঁর ॥ ৯২ ॥ 

 স্থুল্ত সভবজরামরণানি দাঃ স্থৌলযাদয়ো বহবিধাঃ িুতা্ব্থা ৷ 
 বর্ণাশ্রমাদিনিয়ম! বহুধাময়াঃ সাঃ,  পুজাবিযানবহুমানমূখা বিশেষাঃ ॥ ৯৩॥ 

জন্ম-ঘরণজরাসুলতাদি এবং বহুপ্রকার শৈশবাদি অবস্থা, নান! 
বোগাদিযুকত কর্ণ, ( বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শৃত্র ) আশ্রমাদি, নিয়ম (ব্চ্যয, ৃ ঁ গ্াহন্থা, বানপ্রসথ ৪ ভৈক্ষ) এবং পুজা, অপমান, বহমান ও খাদি 

| নং দ হর ধর ॥ ৯৩।॥ 

১ জান শ্রবণৎং গলা জিহ্বাবিষয়াববোধনাৎ। রে 
রর চি বাক গুদম কর্দেজিবাণি প্রবণেন। বর্ধন ॥ ॥: ৯ র 

শোধ, ্বক্ চক্ষু, কা ও ওকি এই” পঞ্চ পষ্চবিবয় নজর ইহা | 
দিগৃকে জানের কষছে: বং বাক্, পাঁপি, পা পাঁদু ও উপৎ এই নি 

কা 5: উ্ছার কপির সাব অভিহিত হর 



,  ইন্গস্াতেহস্তঃকরণং মনো বীরহংকৃতি হ ব্য 
 অনস্ত সহললব্কিল্পনাদিভির্কদ্বিঃ পদার্থাধ্যবসারধর্্তঁ ॥ ৯৫৪ . 

অন্াতিযানাদহমিত্যহক্রতি, ব্াছদানখণেন চি» ৯১ 

| অন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ওচি্ব ইহারা নিজ নিজ তির সহিত অন্বঃকরণ 
বলিয়া কীর্ভিত। তন্মধ্যে সন্তপ্লপবিকল্পময়কে মন, অধ্যবসার়াত্মক অন্তঃ 
করণকে বুদ্ধি, অহং (আমি ) এই অভিমানাত্মক অন্তঃকরণকে অহঙ্কার এবং 

নিজ বিষয়ে অন্তসন্ধানাত্বক অস্তঃকরণবৃত্তিকে চিত্ত কহে ॥ ৯৫-৯৬ ॥ 

প্রাণাপানব্যানোদানসমানা ভবত্যসৌ প্রাণঃ। 
স্বরমেব বৃত্তিভেদাদ্বিকতিভেদাৎ সুবর্ণসলিলা্দিবৎ ॥ ৯৭ ॥ 

যেমন এক স্বর্ণ বিকাঁরভেদে বিবিধ আকার এবং এক' জল বিকারভেদে 

নান! বর্ণ ধারণ করে, তন্রপ এক প্রাণবাসু নিজ বৃত্তিভেদনিবন্ধন প্রাণ, 

অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই পঞ্চ নাম প্রাপ্ত হয়॥ ৯৭ ॥ 

. বাগাদিপঞ্চ শ্রবণা দিপঞ্চ, মানিক ভ্রমুখানি পঞ্চ 

বুদধাগ্বিদ্াঁপি চ কামকর্মমণী, পূর্য্য্টকং সু্্শরীরমাহঃ ॥ ৯৮ & 

বাক্, পাঁণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ_এই পঞ্চ; শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, নাসিকা 

ও জিহ্বাঁ-এই পঞ্চ ১ প্রাণ, অপান, ব্যান» উদাঁন ও সমান_-এই পঞ্চ) 

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ. ও পূর্থী-এই পঞ্চ ; বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার ও চিত্ত 

এই চারি এবং অবিদ্যা, কাম ও কর্ম এই অষ্টপুরীকে সুধীগণ সুক্মদেহ 

বলিয়া কীর্তন করেন ॥ ৯৮ ॥ | | 

ইং শরীরং শৃণু হুম্সসংজিতং, লিঙ্গপর্থীকতভূতসম্ভবস। | 

_ সবাসনং কর্্মফলান্ুভাবকণড স্বাজজানতোহনাদিরপাধিরাত্মনঃ ॥ ৯৯। 

| এই যে সুক্মদেহ, যাহা র্দনেত্রের অবিষয় আল্মার সপ্প উপাঁধিবিশেষ, 

ইহাই লিঙগশরীর বলিষ' অভিহিত ; ইহ? অপঞ্ধীকৃত পঞ্চভূত হইতে সঞ্জাত। 

এই লিগদেহ বাষনাযুক্ত' হইয়৷ আত্মাকে কর্মফল বোধ করায় এবং আত্মন্বরূপ 

অজ্ঞানবশত: ইহাই আত্মার অনাদি উপাধি বলিয়া? গর্য। ৯৯। 

নি ভবত্যন্ত বিভক্নথা মাশেষেশ বসা যন্ত্র |. 



রা হ হতে সন বন ব 
প্রকাশ পায়/এবং াঁবস্াকাদীন ষে সমস্ত, মানা ২ জন্মে, শবপনসমরে বি 
তন্্রপ বাষনামরী হ হয় ॥ এ ও ০ ছি 

" কত্রণদিভাঁব প্রতি রাজতে, ঘত্র স্বপ্নং তি টা নরার।২ 
. বীমা্কোপাধিরশেষমাক্ষ, ন পিপ্যতে তৎকৃতকশ্মলেশৈ; ॥১০১। 

. এই শিঙ্ষশরীর করণদিভাবযুক হইয়া বিরাজ করে, এই লিজশরীরে বুদধি- 
মাত্র উপাধিযুক্ত ও দকণের সাক্ষীভূত পরমাত্মা স্বয়ং শোভা পান, কিন্ত 
তিনি তৎশরীরকৃত কিিল্মাত্র কর্মফলে লিপ্ত হন না ॥ ১০১ 

| য্মাদসলন্তত এব কর্খভিনণলিপ্যতে কিঞ্চছুপাধিনা! কৃতৈঃ। | 

সর্বব্যাপৃতিকরণং লিঙ্গমিদং স্যাচ্ছিদাত্মনঃ পুংসঃ | 
বাশ্যাদিকমিব তক্কান্তেনৈবাত্মা ভবত্যপঙ্গোহ্যম্ ॥ ১০২ ॥ 

.. কেন না, এই আত্মা অসজ, সেই হেত উপাধিরূৃত কাঁধ্যদ্বারা কোনরূপে' 
লিপ্ত হন না। চিংস্বরূপ পুরুষের এই লিঙ্গদেহ সমস্ত ব্যাপারের সাঁধনস্বরূপ ; 
যেমন হ্ত্মধরের তক্ষণী প্রভৃতি অন্ত্রনকল কাধ্যদাঁধন করে, অথচ তাহাতে, 
লিপ্ত নহে, তত্রপ আত্মা লিঙ্গশরীরস্থ .হইয়াও তত্রুত কার্যে লিপ্ত 

কা ১০২॥ ্ ডে, 

টি সৌংগুপ্যবৈগুণ্যবশা্ধি চক্ষুষঃ | 

 বাধিত্যমৃকত্বমুখান্তথৈব, শ্রোত্রাদিধর্মা ন তু বেত্ত,রাত্মনঃ ॥ ১৭৩1. 

অন্ধতা, মন্্রতা, পটুত1 ইত্যাদি ধর্ম নেত্রের সুগুণতা ও বিগুণতা! নিবন্ধনই' 

হয় এবং বধিরতা, মুকত্ব ইত্যাদি ধর্ম আোত্রাদি ইন্দিয়ের বিকলতা৷ হেতু হয়, 
কিন্ত সেই সেই ধর্ম অনুভব আত্মার নহে ১০৩। 

উ | সিনিস্বাসবিজ বিলি রা 1 
প্লী পীদিকন্ধাবি বস্তি তজ জ্ঞান প্রীণস্ত ধর্মাবশনাপিপাদে ॥ ৯০৪ 

উচ্ছবাস€ অন্তমূরধমাকত ), নিশ্বাস ( বহিমু'ধানিল ), ব্জি সণ ( হাই ), 

ক্ষ হাচি )বেগগমৰ, উর্ধগমন প্রভৃতি কাধ্য প্রাণাদি বার ধর্ম) তন্মধ্যে 
ধা এবং পিপাসা শ্রাপবায়ুর ধর্ম, ভব্ববিদ্গণ এইন্প নির্ণয় করেন 7 ১০৪1. 



০3৯7৮ ভিঠতযাতাসতেমলা ১০৫. ॥. 

অহ, এরই মভিমানজনিত আভাসের বলে অস্তঃকরণ কাদি ইন্জিয়মাে 
নবি হয় ॥ ১০৫ 

অহঙ্কার: স বিজয়: কর্তা ভোক্তাভিমান্তয়ম্। 
সত্বাদিগণযোগেন চাবস্থাত্রয়মন্্রতে ॥ ১০৬ ॥ 

| এই আভাদ (অর্থাৎ এই আভাসে আভাসিত হইস্া আত্মা) খন কর্তী 
ভোক্তা এইরূপ অভিমানী হুন, দেই সময়ে তাহাকে অহঙ্কার বলিয়া 

অবগত হইবে এবং সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের যোগে জিবিধ পবা 

প্রাপ্ত হম ॥ ১০৬ ॥ 

বিষয়্াণামানুকূল্যে স্বুখী ছুঃখী বিপর্যয়ে |. 

| সুথং দুঃখঞ্চ তদ্বন্মঃ সদানন্দহ্য নাত্মনঃ ॥ ১০৭ ॥ 

বিষয়ের আনুকৃল্যে সখী ও প্রাতিকৃল্যে দুঃখী, এই জ্ন্ত সুখ ও দুঃখ 
অন্তঃকরণের ধর্ম) সুতরাঁং নিত্য-আননস্বূপ আত্মার . ধর্ম এ সমস্ত 

নহে ॥১০৭॥. 

আন্মার্থতেন হি প্রেয়ান্ বিষয়ে! ন স্বতঃ প্রিয়ং। 
স্বত এব হি সর্বেষামাত্মা প্রিয়তমো যতঃ ॥ ১০৮ ॥ 

বিষয় আত্মার প্রয়োজকতানিবন্ধন প্রিয়, ্বয়ং প্রিয় নহে; কেননা, 

আত্মা প্রকৃতিসিদ্ন্ভভাবগুণেই সকলের প্রিয় হন ॥ ১০ ॥ 

তত আত্মা সদানন্দো নান্ত দুঃখং কদাচন । 
যত নুযুপ্তো নির্কিষয়-আস্ীননদোহ্থভূয়তে | 

শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্মন্থমানঞ্চ জাগ্রতি ॥ ১০৯॥ 

যেহেতু, ুযুস্তিদশায়্ যে নির্জিষয় আত্মানন্, তাহা জাগ্রদবস্থায় বোধ 

হয় এবং শ্রবণ, ছবক্্যদর্শন, তিহ অর্থাৎ, পারমপর্্যোপদেশ ও অন্ুমান/এ 

সমস্তও জাগ্রদবস্থায় হয়; সেই আম্মা? সদানন, আত্মার দুঃখ কাচ 

নাই। ॥ ১০৯ ॥ ূ 

5::৪৯- ৫৯. 



খাছ হিস মা বাসস অহ্যতে॥ ১২০২ 

দ্বারা গন হন ূ সেই মায়া দ্বারাই না 
রি ১১৩ |. ূ 

: সনাপাসক্াপ্যতযাতি নো, ভিরাপযাি্াথাতা্মিকা নো। 
| সাাপানন ছাতা নো, মহাডুতানির্ধচনীক্বরূপা ॥ ১১১। 

সেই মায়া সং বা অসৎ, এ ছুইয়ের অন্তততি নহেন, পৃথক্ বা অপৃথক্ এ 

দুইয়ের অস্তভূ'তও নহেন, সঙ্গ বা অসঙ্গ__ এ দুইয়ের স্বরূপও নহেন ; 'তিনি 
অত্যন্ত-.অন্ভুত এবং অনির্ধচনীয়রূপা ॥ ১১১ ॥ 

ধা ঘর্রক্ষবিবোধনাস্তা, সর্পভ্রমো রঙ্চুবিবেকতো যথা । 
রজস্তমঃ সন্বমিতি প্রসিদ্ধা গুণান্তদীয়াঃ প্রথিতৈঃ স্বকার্ষ্যৈ: ॥ ১১২ ॥ 

ষেষন রঞ্ছুর ন্বরূপজ্ঞান দ্বারা তুজত্রাত্তি দূর হয়, তন্রপ সেই মায়া শুদ্ধ 
অঘয় ব্রহ্মবিজ্ঞানান্রভবহ্ধার! ধ্বংস প্রাঞ্ধ হন | স্বত্ব রজঃ ও তম: সরি 

গুণত্রয় স্বকীয় কর্ম ছার! সর্বত্র প্রসিদ্ধ ॥ ১১২ ॥ 

.-বিক্ষেপশক্তী রজসঃ ক্রিযাত্মবিকা, যতঃ প্রবৃত্তি প্রস্ততা পুরাণী । 

রাগাদয়োহস্তাঃ প্রভবস্তি নিত্যং, ছুঃখাদয়ো যে যনসো বিকারাঁঃ ॥১১৩। 

রজোগুণের কর্মন্বরূপা বিক্ষেপশক্তি, যাহা ৪ প্রাচীনা তবরততি 
বিস্তৃত হইয়াছে, বিষসকানরাগাঁদি এবং মনের বিকাররূপ ছুঃখাদি এ বিক্ষেপ- 
শক্তি হইতে জন্মে ॥ ১১৩ ॥ 

কামঃ ক্রোধো নর জিনিরিএনির টানি ॥ 
কবন্মীলে রাজসা: পুশ্্রবৃত্তিযন্নাদেষা তদ্রজোবন্ধহেতৃঃ ॥ ১১৪ ॥ 

. কাম, ক্রোধ, লোভ, দত্ত, অনুয়া, অহঙ্কার, ঈর্ষা, মাৎসর্ধ; রজোগুণের 
ইহারা তি ঘোর এই হইতেই গুদের জবি জে 
এবং রজোগুণই বন্ধনের হেতু । ১১৪॥ | 



এষা বৃতিন্ণম তমো গুণন্ত, শির বন্ববভামতেহ্থা | - 
সৈষা নিদানং পুরুষস্ সংস্তের্বিক্ষেপশক্ে প্রবণন্ত হেত 1 ১১৫॥ 

আবৃতি নামে যে তমোগুণের শক্তি বারা এক পদার্থ অন্ত পরার্ঘরূপে 
ভাসমান হয়, সেই আঁবৃতিশক্তিও পুরুষের ভববন্ধের হেতু এবং বিক্ষেপ- 
শক্তির প্রবণতার কারণ ॥ ১১৫॥ 

প্রজ্ঞাবানপি পণ্ডিতেপি চতুরোহপ্যত্যন্তত্ম্মাত্বদৃক্, 
ব্যালীচন্তমস! ন বেত্তি বহুধা সংবোধিতো২গি স্ফুটম্। * 
্রান্ত্যারোপিতমেব সাধু কলয্সত্যালম্ঘতে তদ্গুণান্, 
হস্তাসৌ প্রবলা দুরস্ততমসঃ শ্তির্মহত্যাবৃতিঃ ॥ ১১৬। 

সুবুদ্ধি, পণ্ডিত,চতুর ও অতি স্থক্মদর্শা ব্যক্তি সম্যক্ বিধানে উপদিষ্ট হুই- 
লেও তমোগুণে আচ্ছন্ন থাক হেতু স্পষ্টন্ূপে প্রকৃত পদার্থ বোধগম্য করিতে 
সমর্থ হয় না। কেবল ভ্রম দ্বারা আরোপিত পদার্থপুঞজ সত্যের স্ঠায় বোঁধ 

করিয়! তাহার গুণাদি গ্রহণ করে। হায়] দুদর্য তমোগুণের তীব্র আবরণ- 
শক্তির কি অনির্বাচনীয় শকি ! ১১৬ ॥ 

অভাবন! বা বিপরীতভাবনা, সম্ভাবন! বিপ্রতিপত্তিরস্তাঃ | 
সংসর্শযুক্তং ন বিমুঞ্চতি ধ্রবং, বিক্ষেপশজিঃ ক্ষপয়ত্যজন্রম্ ॥১১৭। 

অকর্ণ্যচিস্তা, বিপরীতভাবনা, সম্ভাবনা, অবস্ততে বস্তবোধ, এই চারিটি 
তমোগুণের বিক্ষেপশক্তি। ইহারা আবরণশক্তির সংসর্গযুক্ত লোককে 

কথন ত্যাগ করে না, কেবল সর্ব্বদা ভ্রম জন্মাইয়! দেয় ॥ ১১৭ ॥ 

. অজ্ঞানমালম্যজড়ত্বনিদ্রা-প্রমাদমূঢত্বমুখান্তমোগুণাঃ | 

এতৈঃ প্রযুকো ন হি বেতি কিঞচিনিদ্রালুবৎ স্তম্ভবদেব তিষ্ঠতি ॥১১৮। 

অজ্ঞান, আলশ্য, অনবধানতা, জাড্য, নিদ্রা, প্রমাদ ও মূঢ়তা ইত্যাদিও - 

তমোঁগুণ। এই তমযোগুণালম্বী ব্যক্তি কিছুই বুঝিতে পারে না, কেবল 

নিপ্রাতুরনৎ স্তাণুর সদৃশ অবস্থিতি করে ॥ ১১৮ ॥ 

সত্বং বিশ্তদ্বং জঙ্গবৎ তথাপি; তাভ্যাং মিলিত্বা! শরণায় কল্পতে। 

যত্রাত্মবিঃ প্রতিবিদ্বিতঃ সন্, প্রকীশয়ত্যর্ক ইবাখিলং জড়ম্ ॥ ১১৯ ॥ 

বিশুদ্ধ সত্বগুণ জলবৎ স্বচ্ছ হইলেও রজোগুণ ও তমোগুণের সহিত একভ্র 



৩৮৮ শক্করাভার্দের এসমা 

হই যাবের র রক্ষক হর! যেমন: বাকের রিল শেবিশ্ব 
তন্প এই বিশু সব্বে আত্মার পরতিরূপ : প্রা 
খড়বন্তকে প্রকাশ করে। ২১৯] 70182 

মিশন সব ভব ধরন বমানিতা্ নরম যমাতা। 
শন্ধা চ ভক্তিশচ মুু্ৃতা চ,দবী চ সম্পত্তিরসনিবৃততি: 0১২০ 

অমানিতা, বম, নিয়ম, অন্ধ, ভক্তি, মুমুক্ুত্, দৈবীসম্পৃত্তি ও. অস্কর্নে 

বৃত্তি, এই সকল মিশ্রসবগুণের ধর্দ। ১২০ ॥ 

_ বিশুদ্ধসত্বসত গুণাঁঃ প্রসাদঃ, স্বা্মানুভৃতি£ পরম! প্রশান্তি । 

তৃপ্থিঃ প্রহ্য: পরমাতনিষ্ঠা,ষয়। সদানন্দরর্সং সমূচ্ছতি ॥ ১২১ ॥ 

গ্রসন্নতা, আপনাতে আত্মান্থভব, পরম শাস্তিভাব, সস্তৌষ, হর্য এবং 

পরমাস্ঝনিষ্ঠা এই সমস্ত বিশুদ্ধ সত্বগুণের ধর্ম ॥ ১২১ 

অধ্যক্তমেতভ্রিগুণৈনিরুক্তং, তৎকারণং নাম শরীরমাঁত্বনঃ। 

ুবুপ্তিরেতন্ত বিমূজ্ঞাস্থা, প্র গীনসর্কেকিযবুদ্ধিবৃত্তিঃ ॥ ১২২॥ 

এই সত্বরজন্তমোগুণাত্মক পদার্থই অব্যক্তনামে কথিত। এই অব্যক্তই 
আত্মার কারণদেহ | যখন এই কারণদেহে নিখিল ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তি লীন 
হয়, তখনই আত্মার সুযুপ্তি ও মুক্ত্যবস্থা ঘটে ॥ ১২২॥ 

র্কপ্রকার প্রমিভি -্রশাস্তিব্বাজাত্মনাবস্থিতিরেৰ বুদ্ধেঃ। .. 
 স্ুযুপ্তিরেতস্ত কিল প্রতীতিঃ,কিঞ্চিন্ন বেদ্দীতি জগ্প্রসিদ্ধেঃ ॥ ১২৩1 

_ এই অবস্থায় বুদ্ধি বীজভূত অব্যক্ত বা প্ররুতিতে অবস্থান কিরে, সুতরাং 

সর্ববিধ প্রমিতির (জ্ঞানের ) শান্তি হয়। কারণ, সুষুপ্ত্যবস্থার শেষে “আমি. 

সুখে নিত্রিত হইয়াছিলীম, আমি কিছুই জানি না” এইবূপ প্রতীতি হয ক 
পু জনিত ॥১২৩।॥ 

0. 

পাখা ব্যপার নাক । ॥ ১২৪॥ 

দেহ, ই্জিয়, প্রাণ, মন, অহ্কার ইত্যাদি প্রকৃতি বিকার-গদার্থ 
রি ব্ষিয়। আফাশাদি; পর ও ই অব্যক্ত সম বিরতি 

অনাত্থবস্ত ॥ ১২৪৪. ৃ রা? 



র গ্রন্থমালা। 
মায়া মায়াকাধধযং সর্বং হযাদিদেহপর্ন্তয। : 

 অসদিদমনাত্বত্বংবিদ্ধি তং কল্লম ॥ ১২৫॥ 

_'যেষন মরুক্ষেত্রে মৃগতৃষ্কা কল্লিত হয়, তদ্রপ মারা, মায়াঁকাধ্য এবং মহ- 
দাঁদি শরীর পর্য্যস্ত সকল পদার্থকে অনিত্য ও জভ বলিয়া জাত হইবে ৪১২৫ ॥ 

অথ তে সশ্্রবঙ্ষ্যামি ম্বরূপং পরমাত্মনঃ | 
*  যছিজ্ঞায় নরো বন্ধান্মুজ: কৈবল্যমঙ্্ তে ॥ ১২৬ ॥ 

হে শিত্ত ! অতঃপর তোমার নিকট পরমাত্মার স্বরূপকথন বলি, এই 
শ্বরূপপ্রজীনিলে মানব বন্ধনমুক্ত হইয়া কৈবল্যানন্দ-নুখলাভ করে ॥ ১২৬। 

৫ অস্তি কশ্চিৎ শ্যং নিত্যমহংপ্রত্যয়লম্বনঃ | 

অবস্থাত্রয়সাক্ষী সন্ পঞ্চকোষবিলক্ষণঃ ॥১২৭ ॥ 

অহং, এই শবকে আশ্রয়পূর্বক অর্থাৎ অহংশবের বাচ্য অবস্থার়ের 
সাক্ষী অন্নময়াদি পঞ্চকোঁষ অতীত কোন পুরুষ স্বয়ং নিত্যরূপে বিজ্ঞধান 
'আছেন ॥ ১২৭ ॥ 

সর্প যো বিজানাতি সকলং জা গ্রৎমবপ্রন্যুপ্তিযু | 
বুদ্ধিতদ্বৃত্তিসপ্তাবমভাবমহমিত্যয়মূ ॥ ১২৮ ॥ 

(বেব্যক্তি জাগ্রৎ-স্বপ্র-সথযুপ্ত্যাদি সময়ে বুদ্ধি ও লতা সতাসভাদ্দ 
বুঝিয়াছেন, তিনিই অহংশবের বাচ্য ॥ ১২৮॥ 

যঃ পশ্ঠতি স্বয়ং সর্ববং যংন পশ্ঠতি কশ্চন। 

ষশ্চেতয়তি বুদ্ধ্যাদি ন তদ্যং চেতয়ত্যলম্ ॥ ১২৯ ॥ 

* 'যিনি নিজে সকলকে দেখিতেছেন, অথচ ধীহাকে কেহই দেখিতে সমর্থ 

নহে” বিনি বুদধযাদির চৈতন্সম্পাদন করিতেছেন, কিন্তু বুদ্ধযাদি বীনা 

চেতনা-সম্পাদনে অসমর্থ, তিনিই অহংপদ্দের বাচ্য ৪ ১২৪ 

/ধেন বিশ্বমিদং ব্যাপ্তং বন্ন ব্যাপ্োতি কিঞ্চন। 

আঁভারপমিদং সর্ধং ষং ভাস্তমন্তভাত্যয়ম্ ॥ ১৩০ ॥ 

ফিনি বিশ্বব্যা্ী, ধাহাকে,কোন পদার্থ ব্যাপিত করিতে সমর্থ নহে এবং 

প্রকাস্থ্রূপে এই নিখিল. সংসার ধাহার প্রকাশে সমুগ্ঠাসিত হইয়া আ্মাছে, 

তিনই অহৎপদের বাচ্য ॥ ১৩০ ॥ 
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/ সন্ত সা মানেণ দেহেকিদ্রমনোধিয়ঃ | টু 

.বিষয়েষু স্বকীয়োহ্ বর্ততে প্রেরিসা ইব ১৬১। 

| ৬ তি মন ও ইন্রিয় বৃদ্ধি প্রেরিতবৎ শ্থ-বিষয়ে 
বত, ভিনিই অহহপনের বা ॥১৩১ ॥ 

অহঙ্কারাদিদেহাস্তা“বিষয়াশ্চ সুখাদয়ঃ। 

বেস্কা্তে ঘটবদ্ষেন নিত্যবোধস্বরূপিপা ॥১৩২। 

রর যে নিত্যজানহরপ পুরুষ কর্তৃক অহ্ারাদি শরীর পর্যন্ত সমস্ত বিঘয়াদি 

এবং সুখছুঃখাদি সকলই অসার ঘটবৎ প্রর্তীত হয়, তিনিই অহংপদের 

বাচ্য॥ ১৩২॥ 

এযোহ্তরাত্া পুরুষঃ ুরাণো, নিরন্তরাখগ্নুখানভূতিঃ | 
সদৈকরূপঃ প্রতিবোধমাত্রো, যেনেষ্তা। বাগসবশ্চরস্তি ॥১৩৩ ॥ 

বাক্য প্রণাদি ষৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়। নিজ নিজ অর্থে নিরত হইতেছে, 
তিনিই প্রধান অন্তরাত্মা ; তিনি দর্বদা অখণ্ড নখের অন্ুভবরূপ, নিয়ত 

একরূপ ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানস্বরূপ ॥ ১৩৩ ॥ 

অত্রৈব সত্বাত্মনি ধীগুহাক়্ামব্যারুতাঁকাঁশ উ্প্রকাশঃ । 

আকাঁশ উচ্চৈ-রবিবৎ প্রকাঁশতে, ক্বতেজস বিশ্বমিদং প্রকাশয়ন্ ॥১৩৪॥ 

এই সত্বময় বুদ্ধিকন্দররূপ হৃদয়গগনে অব্যভিচরিতদীপ্তি' ও সর্ববারভে 

গ্রকাঁশবান্ পরমাত্মা কুরে ন্যায় নিজ তেজোঘার] এই ব্রদ্ধাণ্তকে প্রকাশিত 

করিক্া বিরাজিত আছেন ॥ ১৩৪ ॥ 

জাতা মনোহহস্কতিবিক্রিয়াগাং, দেহেজিপ্রারুত্রিয়াণাম্। | 
অক্বোৎক্লিবতাননুবর্তমানো, ন চেষ্টতে নো বিকরোতি বিঞ্চন ॥১৩৫॥ 

: ইনি মন, অহঙ্কার, দেহ, ইন্জিয় এবং প্রাঁণের ক্রিয্াসকলের জ্ঞাতা। অগ্নি 
বারা সর্ব! গ্রতপ্ত লৌহ এবং অগ্নি যেমন একীভাঁব প্রাপ্ত হয়, তজ্রপ পুরুষ 

গেহেন্দরিয়াদির সন্গিধিনিবন্ধন আধ্যালিক-একীভাব প্রাপ্ত হন। বস্ত্ত: ইনি 
চেষ্টা (এবং কৌন পদার্থকে বিরুত্ত করেন না॥ ১৩৫ 

র্ট জাতে নো মতে বত, নে নো বিকরোতি নিভাঃ | 
নহপি, ব' লীয়তে সুভ ইবান্বরং শ্বয়ম্।১৩৬ || 



ধাহার জন্ম নাই, বিনাশ নাই, বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই, বিকার নাই, তিনি 
নিত্য ও স্বয়ং। এই দেহ. বিনষ্ট হইলেও ঘটাকাশৰৎ তিনি বিনষ্ট 

হন না ॥ ১৩৬॥ 

প্রকৃতিবিক্ি তিভিন্: শুন্ধবৌধস্বভা বঃ, 
সদসদিবমশেষং ভাসয়ক্নিরর্বিশেষঃ | 

বিলদতি পরমাত্ম! জা গ্রদাদিষবস্থা- 
স্বহমহমিতি সাক্ষাৎ সাক্ষিরপেণ বুদ্ধে: 1১৩৭ 

পরমাত্ম। প্রকৃতিবিকারবর্জিত, শুদ্ধজ্ঞানস্বর্ূপ ও বিভেধবিহীন, তিনি 

এই চর|[চর ব্রহ্ধাণ্ড প্রকাঁশ করিয়া অহং এই প্রত্যক্ষপদবাচ্য হন। তিনি 

বুদ্ধির সাক্ষীস্বরূপ জাগ্রদাদি অবস্থাতেও প্রকাশিত হইতেছেন ॥ ১৩৭ ॥ 

নিরমিতমনদামুং ত্বং স্বমাত্বানমাত্ব- 
্যয়মহ্মিতি সাক্ষার্বিদ্ি বুদ্ধিগ্রসাদাৎ। 
জনিমরপতরজাপারসংসারসিন্ধুং, 

প্রতর ভৰ ক্তার্ধো ব্রন্ষরূপেণ সংস্থঃ ॥ ১৩৮। 

সংঘতচিত্তে তুমি বিমলবুদ্ধিযোগে নিজ আত্মাকে নিজদেহে প্রত্যক্ষ কর, 

জন্মমরণরূপ তরঙ্সঙ্কুল ছুষ্পার সংসার-সমুদ্র হইতে সমৃতীর্ঁ হও এবং ক্রন্ধ” 

স্বরূপে সংস্থিত হইয়া কৃতকতাতা লাভ কর॥ ১৩৮॥ 

অত্রানাত্ুন্তহমিতি মতির্ধন্ধ এযোহস্য পুংসঃ 

প্রাপ্তোহজ্ঞানাজ্জননমরপরেশসংপাতহেতু:। 
যেনৈবায়ং বপুরিঘমসৎ সত্য মিত্যাত্মবদ্ধণ, 

ু্ত্যুক্ষত্যবতি বিষয়সতস্তভিঃ কোষকৃঘৎ ॥ ১৩৯॥ 

' অজ্ঞানত নিবন্ধন সুলশরীরাদি জড়পদার্থে অহংবদিত
ু্ পুরুষের জন্ম- 

মৃত্যু-ক্লেশের কাঁরণন্বরপ বন্ধন হইয়া! থাকে । যেযন তত্তকীট নিজ তস্তকর্তৃক 

নিজেই সংবদ্ধ হয়, তদ্রুপ এই বন্ধনকর্তৃক পুরুষ অনিত্যশরীয়কে আত্মবৃদ্ধি- 

যোগে সত্যঙ্ঞান করিয়া বিষয় দ্বার! শোষ
ণ, অঙ্গলেপন ও রক্ষণ করেন ॥১৩৯ 

অতত্ম্তবুধি প্রতবতি বষৃঢন্ তমসা, 

-বিবেকাভাবাছৈ স্রুরতি ভুগে রঙ্ছুঘিষণ] 



সুতো যোহসম্গ্রাহঃ স হি গতি বন্ধ শৃদু সথে ॥১৪৯1 

 ষে ষবযাকি তমোগুণে অভিভূত, তাহারই অনাত্মাতে আত্ধুদ্ধি জন্মে । 

যে ব্যক্তি রঙ্জুজানে সর্প গ্রহণ কন্ধে, তাহার দহ নর্থ ছটা থাকে, 
আুতরাং অসতের পরিগ্রহ বন্ধনের হেতুমাত্র ॥. ১৪০ |. 

অখগুনিত্যাঘর় বোধশক্ঞা, রান ৃ 
সমাবৃশোত্যাবৃতিশক্তিরেষা, তমোমরী রাহরিবার্কবিশ্বম্ ॥ ১৪১ ॥ 

-রান্থ ষেমন আদ্ষিত্যমণ্ডলকে আচ্ছাদন করে, তদ্রপ এই “তমোময়ী 
আবরণীশক্ি অথণ্ড, নিত, অদ্য, জাঁনশক্তিবলে দের্দীপ্যমান, অনস্তবিভব- 

শালী আত্মাকে সমাচ্ছন্ধ করে ॥ ১৪১ | 

তিরোডূতে স্বাত্মন্মলতরতেজোবতি পুমা” 

নামান মেুহাদহমিতি শরীর কলযতি | 
ততঃ কামক্রোধপ্রভৃতিভিরমুং বন্ধনগুপৈ:, 

_ পরং বিক্ষেপাখ্যা রজস উরুশক্তির্ব্যথয়তি ॥ ১৪২ ॥ 
বিমল তেজোময় স্বীয় আত্মভাব অন্তর্থিত হইলে পুরুষ অনিত্য শরীরকে 

অজ্ঞানবশে অহংপদবাচ্য বলিয়। নির্ণয় করেন । পরে রজোগুণের বিক্ষেপ- 
শক্তি কামরোধাদিূপ রচ্ছু হইয়া তাহাকে বন্ধন পূর্বক অতীব 5 
ধদেয়)। ১৪২1 | 

মহামোহঙরাহ্সমগদিতাাবগঘনো, | 
ধিয়ো! নানাবস্থাং স্বয়মভিনয়ংন্তদুণতডা। 
অপারে সংসারে বিষয়বিষপুরে জলনিধৌ, 

_. নিমজ্ঞ্যোনজ্জ্যারং ভ্রমতি কুষতিঃ কৃতসিতগতিঃ ॥১৪৩ ॥ 

.. যখন মহামোহন্সপ কুস্ীর আসিয়! গ্রাস করে, তখন পুরুষ আত্মজ্ঞানহত 
ইয়া পড়ে। তখন তাহার বুদ্ধি বিবিধ অবস্থা প্রকাশ পূর্বক বিষয়বিষপূর্ণ 
সারহীন ভবসমূত্রে মগ্ন হ্র"; ্ুতরাঁং তৎকালে "তাহাকে, কুমতিবিশিষ্ট ও 
হনিজাতাল খলিজে্পারা ফাঁয়॥ ১৪৩। 

কোদিতহসতিযা্মতবততথা [িরোধায় বিজ্পতেশবরস্ 7১৪৪) 



কয হইতে ডি জা যেরূপ বটি আবরণ পূর্বক কাশি 

হয়, তন্ধপ আত্মা হইতে উদিত অহঙ্কার আত্মত্ত্বকে বিলুপ্ত করিয়া হবয়ং 

বিভূত হইয়া উঠে ॥ ১৪৪ ! 

_ কবলিতদিননাথে দুর্দিনে গা 
ব্ণথয়তি হিমবঞ্ধা বাযুরুণ্ো যখৈতান্। 
অবিরততমসাত্মন্তাবৃতে মৃঢবুদ্ধিং 

ক্ষপয়তি বহুছুঃখৈশ্তীব্রবিক্ষেপশক্তিঃ ॥ ১৪৫ ॥ 

সধ্য নিবিড় জলদজালে.সমীবৃত হইলে প্রবল সমীরণ ফেমন সেই সকল 
মেঘকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়, তদ্রপ আত্মা তমোগুণে অভিভূত হইলে 
মহতী বিন্ষেপশক্তি সেই হতবুদ্ধিকে নাঁনারূপ যন্ত্রণা প্রদান করে ॥ ১৪৫॥ 

এতাভ্যামেব শক্তিভ্যাং বন্ধঃ পুঃসঃ সমাগতঃ | 

ভ্যাং বিমোহিতো দেহং মত্থাত্মানং ভ্রমত্যয়ম্ | ১৪৬॥ 

আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি এই উভয়ের দ্বারা পুরুষের ,বন্ধন ঘটে । 

ছুই শক্তি দ্বারা অভিষ্ভুত হইয়াই পুরুষ শরীরকে : আত্মজ্ঞান করিয়া! 
সংসারে বিচরণ করে ॥ ১৪৬॥ 

বীজং সংস্থতিভূমিজন্ত তু তমোদেহাত্মধীরক্কুরো, 

রাগঃ পল্লবমন্থু কর্ম তু বপুঃ স্বন্ধোৎসবঃ শাখিকাঃ। 

_ অগ্রাণীন্দ্িয়সংহতিশ্চ বিষয়াঃ পুষ্পাণি দুঃখং ফলং, 

নানাকর্শসমুন্ভবং বহুবিধং ভোজাত্র জীবঃ খগঃ॥ ১৪৭ ॥ 

তমঃ সংসারবৃক্ষের বীজ, অহংবুদ্ধি উহার অঙ্কুর, অনুরাগ পল্লব, কর্ণ 

সলিলসিঞ্চন, দেহ স্বন্ধ, প্রাণাঁদি বাযুসমূহ শাখাপ্রশা খা, ইন্দিয়গ্রাম অগ্রদেশ, 

বিষরসকল কুন্মুম, বিবিধকর্মোথ বিবিধ ছুঃখ ফল এবং জীবই ফলভোক্তা 

পক্ষী বলিম্ন! পরিকীর্তিত ॥.১৪৭ ॥ 

অজ্ঞানমূলোহ্রমনাত্মবন্ধো, ৮৮777 | 

জন্মাত্যয়ব্যাধিজরাদিদুঃখ-প্রবাহপাঁতং জনয়ত্যমু্য ॥ ১৪৮ ॥ 

 অজ্ঞানই এই দেহাদি জড়পদার্থে অহংবুদ্ধিরূপ বন্ধনের যূল। আত্মা 

্বতঃসিদ্ধ, অনাদ্দিও অনভ্ত। কেবল এ বন্ধনই আত্মার জন্ম, মরণ, জন্না, 

যাঁদি কেশপরম্পর! প্রকাশ করে ॥ ১৪৮ 



অস্ত্র বা শাস্তজান হ্বারা নানি জড়পদার্ধে আরদিরপ বন্ধনকে 
ছেদন কর! দুঃসাধ্য। উহা! পৰনযোগে রিচাঁলিত, অগ্নি দ্বারা দগ্ধ অথব! 
কোঁটি কোটি কর্ম দ্বারাও নিবারিত হয় না। তবে বদি পরমেশ্বরের প্রসাদে 
বিবেকবিজ্ঞানরূপ তীয় অসি পাওয়া বায়, তাহা হইলেই অনায়াসে ছেদন 
করিতে পারে ॥ ১৪৯ ॥ 

শ্রতিপ্রমাণৈকমতে: স্বধর্মননিষ্ঠ। তয়ৈবাত্মবিশুদ্ধিরস্ | 

বিশুদ্ধবুদ্ধেঃ পরমাত্মবেদনং, তেনৈব সংসারসমূলনাশঃ ॥ ১৫০॥ 

বেদশান্াদির প্রমাণে যাহার বিশ্বাস আছে, প্রথমতঃ তাঁহার শ্বজাতীয় 

 ধর্মনিষ্ঠার উদয় হয়| সেই নিষ্ঠাযোগে চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে পরে পরমাত্মজ্ঞান- 

লাভ?হইয়া থাকে । সেইজ্ঞান বারা অনায়াসে সমূলে সংসারতরু ছেদন 
করিতে পারা যায় & ১৫০॥ 
রড কোধৈরন্নময়াদ্যৈঃ পঞ্চভিরাস্ী ন সংবৃতো! ভাতি। 

নিজশক্তিসমুপন্গৈঃ শৈবালপটলৈরিবান্থ বাঁপীস্থ্ম্ ॥ ১৫১। 

জলাশয়স্থ জল যেমন শৈবালাচ্ছন্ন হইলে অপ্রকাশিত থাঁকে, তন্রপ আত্মা 
স্বশক্তি হইতে সগ্তাত অরময়াদি পঞ্চকোষ কর্তৃক সমাচ্ছন্ন হইলে প্রকাশ প্রাপ্ত 
হন না ॥ ১৫১৪ . | 

৮ তচ্ছৈবালাপনয়ে পম্যক সলিলং প্রতীয়তে শুদ্ধম্। 
তৃষ্ণসম্তাপহরং সগ্ভঃসৌখ্যপ্রদং পরং পুংসঃ ॥ ১৫২ ॥ 

পঞ্চানামপি কোষাণামপবাদে বিভাত্যয়ৎ শুদ্ধ: | 

নিত্যাননদৈকরসঃ প্রত্যগপঃ পরং স্বয়ংজ্যোতিঃ ॥১৫আ 

শৈবাল অপসারিত করিলে যেমন তাঁপনাশন, পিপাসাঁপহারক, স্বচ্ছ জল 

প্রকাশ পাইয়া পুরুষকে পরমন্ুখ প্রদান করে, তদ্রপ পঞ্চকোষাঁবরণ অপনীত 
হইলে আত্মাও নিতাঁনন্দ ফর্ত্বজীবগত প্ররুতিসিত্ব পরমজ্যোতিকপে প্রকা- 
কি হইয়া পুরুষকে পরমানন্দে আনন্দিত করেন ॥ ১৫২-১৫৩ ॥ 

:- আত্মানাস্মবিবেকঃ কর্তব্যো বন্ধু বিদুষা। 
শান ॥ ১৫৪ ॥ 



রাচাধ্যের গ্রন্থমাল ৩৯৫ 
_হুধী ব্যক্তিরা বন্ধনবিমৌচনার্থ নিত্যানিত্যরূপ চিৎ ও জড় এই ছুইটির 

বিচার করিবেন। সেই বিচার দ্বারা সঙ্গিদাননদময় আত্মাভিজ্ঞান জন্মিলে 
লোকে অলৌকিকানন প্রাপ্ত হয়। ১৫৪ ॥ | 

মুগ্তাপিষীকামিব দৃষ্তবর্গাৎ, প্রতাঞচমাত্মানমসঙ্গমন্রিূ। 
বিবিচ্য তত্ব প্রবিলাপ্য সর্ব, তরায়্না তিষ্তি যঃ স মুক্ত: ॥ ১৫৫ ॥ 

_ মৌন্সীতৃপমধ্যস্থ শলাকা যেমন তাহা হইতে বিভিন্ন থাকে, তন্তরপ খিনি 
দৃহ্ট শরীরাদি জড়বস্ত হইতে সর্বভূৃতস্, অগঙ্গ, অক্রিয় আত্মাকে বিভিন্নবূপে 
বিদিত হইয়া & আল্মাতে সকল লয় করিনা তন্ময় হন, তীহীকেই মুক্ত বলা 
যায় ॥ ১৫৫॥ 

দেহোহয়মন্ভবনেহিক্ময়ন্ত কোষশ্টান্নেন জীবতি বিনশ্ঠতি তদ্ঘিহীনঃ। 

ত্বকৃচর্দমমাঁংসরবিরাস্থিপুরীষরাশিনরং স্বয়ং ভবিতৃমর্তি নিত্যশুদ্ধঃ ॥১ ৬| 

এই শরীর অন্নরদ হইতে সঞ্জাত, অন্নরস দ্বারা রক্ষিত এবং অন্নরসশূন্ 

হইলে ধ্বংস হয়, সুতরাং ইহাঁর নাম অন্নময় কোষ, ত্বক্-শোণিতমাংসাস্থি- 

মলপূর্ণ এই অব্রমনকোধ কদাচ অনশ্বর ব্রহ্ষপদবাঁচ্য হইতে পারে না। ১৫৬) 

ূর্ববং জনেরপি মৃতেরধুনা়মস্তি, জাতক্ষণঃ ক্ষণগুপোহনিয়তস্বভাবঃ।* 
নৈকে1 জড়শ্চ ঘটবৎ পরিদৃশ্যমানঃস্বাত্মা কথং ভবতি ভাঁববিকারবেত্বা ॥১৫৭॥ 

জনমমৃত্যুর পূর্বেও এই অন্মম়কো থাকে, এখনও আছে। ইহাতে মূহুর্তে 

মুহূর্তে বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয়। ইহার স্বভাব অস্থায়ী । নুতরাঁং অশেষ প্রকারে 

জড় ও ঘটবৎ দৃশ্তমান কোযস্বভাৰ ও বিকাশাঁদির অভিজ্ঞকি প্রকারে 

হইবে ? ১৫৭। 

পাঁণিপাদাদিমান্ দেহো নাত্ম! ব্যঙ্গোহপি জীবনাৎথ। 

তত্তচ্ছক্তেরনাশাচ্চ ন নিয়মো! নিয়ামক: 0১৫৮ ॥ 

শরীর করচরণা দিযুক্ত, আত্মা তাহা নহেন। তিনি অঙ্গবর্জিিত হইলেও 

ঘতদিন সত্তানিবন্ধন তত্তৎশক্তির অনাঁশহেতু কাহারও শিক্ষার পাত্র 

নহেন। তিনি অথিলের প্রভু ॥১৫৮॥ 

| দেহতত্ব্তংকর্তদবস্থাদিসাক্ষিণঃ। 
'.. স্বত এব ম্বতঃপিদ্বং তছৈলক্ষণ্যমাতমনঃ ॥১৫৯ ॥ 



- শঙ্করাচার্ের প্রন্থমালা। | 

শা দেহ দেহের বধ, কর্ম ও অবসথদির সাক্ষী; হও তা
র আত্মার 

ৰ চে তাং আত্ম! ও দেহের বৈবক্ষপয * ্ বতঃ সিদ্ধ 1১৫৯ রি 

রি শ্যারাশিক্ধাংসলিখে। মলগূর্ণোহতিকস্ল: ং 

জং বেত্া ্বয়মেতহিলক্ষণ: /১৬০। ৃ 

শর অস্থিমলাদিপূরিত, অতি মোহের সনম, বিশেষ ঈঙ্ষশা- 
যুক্ত এই দেহ কিরে হয়ং জাতা হইবে? ১৯৯1 | 

৬ ব্যাংসমেদোহস্থিপুরীষর!শাবহংমনতং মূঢ়জনঃ করোতি। ্ঃ 

_ বিলক্ষণং বেত্তি বিচারশীলো, নিজন্বরূপং পরমার্থভূতম্ ॥ ১৬১ ॥ 

যে ব্যক্তি মূর্থ, সেই-ই চশ্ব-মাংস-যেদ-অস্থি-মল-পুর্ণ এই দেহে অহ্ংবুদ্ধি 

করে, কিন্তু যে ব্যক্তি ব্রন্মবিচারজ, তিনি শরীরাদি সমন্ত বস্ত হইতে পরমার্থ- 
ভূত নিজ স্বরূপ উপায়যোগে বিদিত হইয়া থাকেন ॥ ১৬১ ॥ 

স্ট দেহোৎহমিতোব জড় বুদধির্দেহে চ জীবে বিদ্্হংীঃ। 
_বিবেকবিজ্ঞানবতো মহা অ্বনো, ব্রদ্াহমিত্যেব মতিঃ সদাজ্বনি ॥ ১৬২ ॥ 

1075 2০ ই 
7 চান না ঙ ৰ 

“আমি দেহ” এরপ জ্ঞান মূর্ধেরই হয়; যাহারা শাস্ত্বেত্তা, তাহার! দেহে 
ও জীবে অহংবুদ্ধি আরোপ করে, কিন্তু আস্মানাত্ম বিচারবলে আত্মাস্ভব- 
কারী মহোদয় ব্যক্তি আপনাতে স্বয়ং ব্রন্ষবুদ্ধি স্থির করিয়া থাকেন ॥ ১৬২ ॥ 

অত্রান্মবুদ্ধিং ত্যজ মৃঢবুদ্ধে! স্বত্মাংসমেদোইস্থিপুরীবরাশো। 
সর্ধাত্মনি ব্রদ্ষণি নির্বিকল্পে, কুরুধ শাস্তি পরমাং ভজম্ব ॥ ১৬৩ | 

| রে মুর্খ] তৃমি চর্দ, মাংস, মেদ ও অস্থি-মলরাশিতে আত্মবুদ্ধি বিসর্জন 

ক্র এবং বিকল্পবর্জিত সর্বাত্মা বির তি পরা হও ; তাহার 

খারাধনায নিযুক্ত হও ॥ ৯৬৩৭ 

 দেহেন্িয়াদাবসতি ভ্রমোদিতা বিবানহস্তা ন জহীতি যাবং। 
বত বমুতিবার্ভাপাবেষ বায়ান ॥ ১৬৪ 

শাস্তি যাবৎ অনিত্য- দ্বেহ ও ইন্দিকবগ্রামে অ্রমজন্ত হাদি বিসি- 

জন না করেন, তাবৎ তিনি বেদাস্তজই সি পাদ 'হুউন্, 
মোক্ষপথের বহু স্তরে বিস্তমান থাকেন ॥ ১৬৪ ॥ রর 



ানাপরীরে না যত িসিনৃত টি 

ষথাতববুদ্িন্তব নাস্তি কাঁচিজ্জীবচ্ছরীরে চ তখৈব মাস্ত ॥ ১৬৫ ॥ 

ছায়াদেহ, প্রতিবিষ্বদেহ, স্বপ্নদৃষ্টদেহ ও হৎ- .কল্পিতদেহ এই সমস্ত দেহে 
যেমন তোমার আত্মবুদ্ধি জন্মে না, তদ্রপ এই জীবিত.দেহেও তোমার আত্ম- 
বুদ্ধি কেন হইবে? উহা যেন না হয়॥ ১৬৫॥ | 

দেহাত্বধীরেন বৃণামসদ্ধিয়াং জন্মাদিছুঃথ প্রভবস্য ধী।, ও 

বতস্তত্বং জহি তাং প্রযস্াৎ ত্যক্তে তু চিত্তে ন পুনর্ভবাশা ॥ ১৬৬। 

অসব্বুদ্ধিহেতু মানবশরীরের জন্ম-মৃত্যুছুঃখোৎপত্তির] হেতুম্বর্ূপ অহংভাব 
জন্মে, এই জন্য সযত্বে অহংজ্ঞান বিসর্জন দেও; কারণ, অহং বিসর্জন দিলেই 

পুনর্জয্ম দুর হইয়া! থাকে সন্দেহ নাই। ১৬৬। 

-কর্শেন্রিক্ৈ: পঞ্চভিরঞ্চিতোহ্য়ৎ। গ্রাণো! ভবেৎ প্রাণময়স্ত কোষ: । 

যেনাত্মবানন্রমঘ়ো হনুপূর্ণঠ প্রবর্ততেইদৌ সকলক্তিয়াস্ ॥ ১৬৭ ॥ 

পঞ্চপ্রাণ পঞ্চকর্শেক্দিরলহ একত্র হইয়া প্রাণময়কোষ নামে প্রসিদ্ধ হয়, 

আঁর অন্পময়কোষ এ প্রাণময়কোষ কর্তৃক পরিপূর্ণ হইয়া কর্ম নিষ্পাদন করিয়। 

মার ১৬৭ ॥ 

নৈবাত্বাপি প্রাণময়ো বাযুবিকারো, 

গম্তাগস্তা বাুবদন্তর্বহিরেষঃ | 
ধন্মাঁৎ কিঞ্চিৎ ককাপি ন বেতীষ্রমনিষ্ং 
স্বং বান্তং বা কিঞ্চন নিত্যংপরতন্ত্ঃ ॥ ১৬৮॥ 

.বায়ুখিকুতিযুক্ত ও নশ্বর প্রাণময়কোষকে আত্মা বলা যায় না, আত্মা 

অনিলরৎ সর্ভূতের অন্তরে ও বাহিরে ভ্রমণ করেন। এর প্রাণময়কোষ 

আত্মার বশীভূত | ইহার ইঠ্টানিষ্টজ্ঞান নাই এবং কি আপনাকে, কি অপরকে 

জানিতে সমর্থ নহেন ॥ ১৬৮॥ 

জানেক্িয়াণিচ মনশ্চ মনোময়ঃ স্যাও 

কোঁযো মমাহন্মমতি বন্তবিকল্পহেতু:। 
হু দত পুলক 21 ০৭ বলীয়াং- 

লি বিজভতে হঃ॥ ১৬৯ ॥ 



জিন সহ সমবেত ৮৮ মনোময়কোষ বলা এর 

উহা হইতেই পআমি, আমার” প্রভৃতি বিকল্পের উদয় হয় ও নামাদি 
পার্থক্যের আবির্ভাব দ্বারা প্রকাশিত প্রবল অ্মময়কোষ পূর্ণ হয় এবং পরে 
নিজে প্রকাশ পায় ॥ ১৬৯॥ 

পঞ্চেন্দিয়ৈঃ পঞ্চভিরেব হোড়ুভিঃ প্রচীয়মানো বিষয়াজ্যধারয়া। ৪ 

জাজল্যমানো বহুবাসনেন্ধনৈর্দনোময়ানমিদতি প্রপঞ্চম্॥ ১৭০ ॥ 

পঞ্চেন্তরিয়রূপ পঞ্চহোত্ দ্বার! বিষয়পঞ্চকরূপ হবিঘ্ারা বদ্ধিত ও নানা- 
বাসনারূপ সমিধযোগে প্রদীপ্ত এই মনো়্ববন্ছি প্রপঞ্চরপ শরীরকে ভত্মীভৃত 
করে অর্থাৎ যখন ইন্দ্িয়গ্রাম ছারা বিষয়েচ্ছা বৃদ্ধি পার, তথন মনোক্পপ বহ্ছি 
প্রবল হইফ্া প্রপঞ্চরূপ পঞ্চভূৃতময় শরীরকে নিয়ত ভল্মীভূত করে; কোন 
প্রকারে নির্বাণ প্রাপ্ত হয় না ॥ ১৭০ | 

ন হস্ত্যবিষ্তা মনসোৎতিরিক্তা, মনো হবিষ্ঠা ভববন্ধহেতুঃ। 

, তত্মিন্ বিনষ্টে সকলং বিনষ্টং বিজ্ভিতেহন্মিন সকলং বিজ্ভতে | ১৭১॥ 

জবিষ্য] মন হইতে পৃথক্ বস্ত নহে? কারণ, সংসারবন্ধানের কারণন্বরূপ 
অবিষ্থা মনের প্রকাশেই প্রকাশিত হয়। সুতরাং মনের বিকাশেই সমস্ত 
বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং এক মনের ধবংসেই সমস্ত ধ্বংস পাইয়া থাকে ॥ ১৭১॥ 

বপ্রহ্থশৃন্তে স্জতি স্বশক্যা, ভোক্াদি বিশ্বং যন এব সর্ববমূ। 
তখৈব জাগ্রত্যপি নো বিশেষ্তৎসর্বমেতন্মনদো বিজ স্তণম্ ॥ ১৭২। 

ধা 

সুযুপ্তি অবস্থায় মন যেমন স্বশক্তি ছারা অসৎ দ্রব্যের সৃষ্টি করে,তজ্রপ এই 
জাগ্রদবস্থাতেও অভ্যাসকল্পনা দ্বারা বিশ্বভাব প্রকাশিত হয়, ইহাতে বিন্দু- 

মাত্র পার্থক্য নাই। সৃতরাং নর কেবল মনেরই বিলাসম্বাত্র সঙ্গেহ 
নাই) ১৭৯ ॥ .. 

নুযুণ্তিকালে মনসি প্রলীনে, নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ সকলপ্রসিদ্ধে:। 
অতো মন:কল্পিত এব পুংস:, সংলার এতম্য ন বন্ততোৎস্তি ॥ ১৭৩॥ 

মুযৃষ্তি অবস্থায় উনের রইলো: নাঁমরপাঁদি দ্বারা প্রসিদ্ধ বস্তসমত্তও 
কিছুই বিদ্বমান থাকে না, স্থতরাং এই সংসার পুরুষের মনঃকযিত, প্রকৃত- 
পক্ষে কিছুই পরমার্থ হইতে পাঁরে না! ॥ ১৭৩। | 



শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা। ৩৪৯৯ 
বায়ুনা লীয়তে মেঘ: পুনস্তেনৈব লীয়তে। 
মনসা কল্প্যতে বন্ধে। মোক্ষত্তেনৈৰ কল্পযতে ॥ ১৭৪ ॥ 

জলদরজাল যেমন অনিল দ্বারা উদ্দিত হয়, পুনরায় বাহু দ্বারাই বিলীন হয়, 
তদ্ধপ মনোদারাই বন্ধন কল্পিত হয় এবং মনোদ্বারাই মুক্তি হয়া 
থাকে ॥ ১৭৪ ॥ 

দেহাদিসর্ধববিষয়ে পরিকল্পয রাগং 

বাতি তেন পুরুষং পশুবদৃগুণেন। 

বৈরশ্যমত্ত্র বিষবং সুবিধায় পশ্চা- 

_ দেনং বিমোচয়তি তন্মন এব বন্ধাৎ ॥ ১৭৫ ॥ 

ফেই মন শরীরাদি সকল বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ পূর্বক সেই আসক্তি- 
রজ্ছু বারা পশুর স্তায় পুরুষকে বন্দীভূত করে) পরে যখন শরীরাদি বিষয়- 

সখ বিষের সভায় নীরস জ্ঞান হয়, তখন সেই মন পুরুষের ০০০১৯ 

ূর্ধক মোক্ষ হয় ১৭৫ | 

তশ্মান্সন: কারণমন্য জন্তোর্ধন্বন্য মোক্ষশ্য চ বা বিধানে ॥ 

বন্ধন্য হেতুর্মলিনং রজোগুণৈর্দোক্ষত্ত শুদ্ধং বিরজন্তমস্তম্ ॥১৭৬॥ 

সুতরাং মনই জীবের বন্ধন ও মোক্ষের হেতু | যখন মন রজোগুণাদি 

দ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত হয়, তখন বন্ধনের হেতু হয় এবং রজস্তম:শৃন্ঠ হইয়৷ যখন 

শুদধসত্বস্বরপ হয়, তথন মুক্তির হেতু হইয়া থাকে ॥ ১৭৬॥ 

বিবেকবৈরাগ্যগুণাতিরেকা চুদবত্বমাসা্চ মনোবিমুক্ত্যে। 

ভবত্যতো| বুদ্ধিমতো মুমুক্ষোস্তাভ্যাং দূর্চাভ্যাং ভবিতব্যমগ্রে ॥১৭৭ ॥ 

নিত্যানিত্যবস্তবিচার ও রৈরাগ্যাঁদি গুণাতিশয্য নিবন্ধন বিশুদ্ধ মন 

মাক্ষের কারণ হইয়া থাকে ; স্তরাং মুমুক্ষ রী প্রথমতঃ বিবেক ও বৈরাগ( 

অভ্যাস করিবেন ॥ ১৭৭ ॥ 

মনো! নাম মহাব্যাো বিষয়ারণ্ভূমিষু। 

চরতাত্র ন গচ্ছন্ত'্সাধবো। যে মুমুক্ষবঃ ॥ ১৭৮ ॥ 

মনোরূপ রিল দি বনে বিচরণ করিতেছে) সুতরাং যাহারা .. 
যুমুক্ষ,াহারা) যেন এই বনে নুখে প্রয়াণ না করেন । ১৭৮। * 



হর 

মন; প্রন্থতে শিউলি লনা রা ঝা ভোজ 1 
উদ কলানি। রর | 

188৩. ু সে টি ্ 

ৃ দেহসমূহ, বর, আজিম, রা ভেদ ও গুণকার্ধ্যকারণফল সমন্তই নিত্য ঠ উৎ 
প্রাদন করে ॥১৭৯ ॥ 

সচিব বিমোহ, দেহেস্িক প্রাণপ্ডপৈিবধ্য। 
অহং মমেতি ভ্রময়ত্যজতং অনঃ বকত্যেু ফলোপতৃকিতু ১৮০৪ 

.. “আমি, আমার” এই বুদ্ধি নিঃসঙ্গ চিত্রপ পরাস্বীকে বিমুঞ্ধ করিয়। 
শরীরেন্দিক-প্রাণরূপ রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ করত ্বকর্মফলভোগরূপ বিষ্বমার্গে 
[নয়ত পর্যটন করাইতেছে। ১৮*॥ 

_ অধ্যাসদোষাৎ পুরুষস্ত সংক্তিরধ্যাসব্ত্বমূনৈব কল্পিত; | 
» রজন্তমোৌঁদৌষবতোহবিবেকিনো, জন্মাদিছুঃখস্ত নিদানমেতৎ ॥১৮১। 

 অধ্যাসদোষেই পুরুষের সংসার ঘটেশ্এং অধ্যাসবশেই “আমি,আমার" 
এই প্রকার বুদ্ধি কল্পিত হয়;” সুতরাং রজন্তমোদোষাদিঘুক্ত বিবেকবিহীন 

পুরুষের ঢুজন্যমৃত্যুক্ূপ ভবছুঃখের মৃলহেতু কেবলমাত্র সেই হি 
সন্দেহ নাই ॥১৮১॥ 

অতঃ প্রাহুর্মনোহিবিদ্ঠং পিতানতবাশিৰ: পু 

_. যেনৈৰ ভ্রাম্যতে বিশ্ব বাঁফুনেবাত্রম গুলম্ ॥ ১৮২॥ 

যেরূপ বাছু- দ্বারা আকাশমার্সে জলজল পরিচরণ করে, তদ্রপ ষে মন 
দ্বারা এই ব্রহ্গাণ্ডে জীবকুল বিচরণ করিতেছে, তবু পণ্ডিতের দেই মনকেই 

বিষ বলয় কীর্তন করেন ॥ ১৮২ ॥ 

টি তম্মনঃশোধনং কার্য প্রন মুমুকণা | ৬ | 
| এবি চক করফলায়তৈ ॥ ১৮৩॥ 

 অতরাং মোক্ষের ইচ্ছা থাকিলে যত্তববাঁন্ হইয়া প্রথমতঃ মনের শুদ্ধি- 
দন করিতে হর কেন না, মনু হইলে মোক্ষ হল ফলবৎ গ 



ণ , ভিসি ধর রজৌভাঁকুকে নখে: ০৮ করিতে: 
গার, | 4 নি 5 

্ঁ | র ঘনোময়ে নাপি ভবেৎ পরা স্ব, হ্যাগন্তবত্বীৎ পরিণামিভাবাৎ। 
ছঃ খানরকাদিবযহেতের্িষট হি দৃশ্তাত্মতয়া ন দৃষ্ট: ॥ ১৮৫. 

লাম বকে পরমাত্মা বল। যায় না, কেন না, আছ্াস্তযুক্ধতা, বিকা- 

রিতা, ছুঃ _হুহখস্বরূপত্থ ও নিরিহ সির গত টা আত্মা কদাচ 25 
| রন হ্ন না ॥ ১৮৫। 

ৃ বুদ্ধি দ্বীন্তিয়ে: রদ নি লী হি ১ 

 বিজ্ঞানময়কোৰ: সৎ টন সংসারকারপম্ ॥ ১৮৬৪ 

৬ নিক বৃত্তিসহ' জানেনি়পঞ্চক ও বুদ্ধি একত্র হই: 

ীনয়কোৰ রি থাকে ।-এই বিজানময়কোবও পুরুষের . 
হেত ৰং ১৮৬ ॥ 

' ্ 

্  অনরকিৎপ্রতিবিঘপধি/নলংজ! পরকজের্বিকারঃ । 7 

.. আনজিরাবানহিতা, দেহেসিয়াদিঘতিযন্ততে ভৃশম্॥ ১৮৭ . 

মায়াবশগ চিৎপ্রতিবিস্বশজি, প্রকৃতির বিকৃত ও সং ; 

জ্ঞানের পাত্রন্বরূপ বিজ্ঞানময়কোষে সর্বদা শীর-ইত্িগ্রামাদিতে 

প্রকাশ: করেন ॥ ১৮৭ ॥ 





শিক উবাচ। 01 
- বষেশাপ্থা বাস্ত জীবভাবঃ পরাত্মনঃ 1. ( 

র ্ ছ্পা ধরনাদিস্াস্ানাদেন্ণাশ ইয্যতে | ১৯৪ ॥. 

পি বলিলেন, নাতি নিবন্ধন কিংবা অপর কোন হত 
এন বৰ হয় ক্ষতি নাই, কিন্ত সেই জীব উপাধির অনাদিত্ব বশত 
কষ ক্িপে সম্ভবে ? ১৯৪ ॥ | 

॥ "শি 

-অতোহস্ত জীবভাবোহপি নিজ তি সরি । 
: ন নিবর্তেত তন্মোক্ষঃ কথং মেগ্রগুরো ! বদ ১৯৫ 

হে গুদেক! পরযস্মার জীবভাবে নিত্য সংসারভাৰ হই থাকে, - 

্রীপ্রুরুবাচ । :. 

*সম্যক্ পৃ্টং ত্বয়া বিদ্বন্! সাঁবধানেন তচ্ছ গু 

প্রামাণিকী ন ভবত্তি রাস্তা মোহিতকল্পনা 1১৯৬. 

আদেব বলিলেন, তুমি ্ তরকবান্ হইয়া উত্তম " প্রশ্ন কাছ, 
আবী কর | 'ভ্রমে মোহকষ্পনা প্রামাণ্য নহে | ১৯৬॥ 

| স্রাক্তি বিনা ত্বসঙ্্ত ও নিজ নিরাকতে: | 8, ৃ 
নন ঘটেতা্সধো নভসো! নীলতাদিরৎ। ॥ ১৯৭ যা 

যেমন বিল গগনে ভ্রযবশে নীলগীতাদি র্ লা চি জপ রা 



পি 

ৃষট পদার্থ; জাগ্রমবন্থায়! বিন হর, তজপ  অবিষ্ঠা 



এ পষবদত্য প্কাপায়ে লং ছট্।. ডা রি 

লিজো তু সদগমনা কুট রীতির ভবে নতি 
এ 

ততো নিরাসঃ করণীয়, এব, সদাত্মনঃ সাধ্বহমাদিবস্তনঃ ২০৭ 

নি যেমন জল ও পঙ্ক বিভি্ন বন্ত হইলেও একক্র থাকা নিবন্ধন পল্কই কাশ ৮ 
পার, প্ররে গঙ্কবিচ্ছেদ ঘটলে জল প্রকাশিত হয়, তন্রপ আজ্মাও, 'অনান্ম-. 
নি সন যানে রানি হ্যা থাকে, 1 খন কল 

অতো নায়ং পরাত্া স্যাতিজাসম়শব্বভাক | 

বিকারিস্াজ্জত্াচ্চ পরিচ্ছিনত্বহেতৃতঃ . 

ব্যাহাভিানিঘুমানিকযো নিত্য ইয্তে-॥ ২০৮॥ 



রা 1 লোহান রংজ্যোতি: পরকোরিলক্ষণ:। 

রি বনারবীনরপ পরা? দৌপাধিক্ৎ রকতেবিান্থাং | 
 কার্যাস্বহেতোঃ সুতা, বিকারদজবাতদমাহিততথাৎ ॥২১১॥- 

উপাদ্িততা, প্রকৃতির বিকারিতা ও পুণ্যক্রিয়াসপবন্ধীর বিকারের 
মই শাননম়কোবকে পরমাস্মা বলাষায় না॥ ২১১ 1... 

রা নস সঙ্গী লাগাতে ॥ ॥২৯২॥ 1 ১
 

শপ 

নি 

- অবস্থাযসাঙ্গী মন্ নির্কিকাঁরে] নির্জন; 1 রর ৃ ঃ 
রে _বদানন: -ষ্ বিজের: ্বান্ধত্েন-বিপশ্চিতা ॥ ২১৩ ॥ 



রর বল অনা তবে চি আত্মা: 
নর এই, ছুইটির ০৮৮ নি লন্ন্ধে কি বসত জেয রর আকিব ২১৪ 

চস | 

সত্যমুক্তং তয় বিদ্বন্! নিপুপণোহসি বিচারণে। . 
গ অহ্মাঁদিবিকারাস্তে তদভাবোত্যমপ্যন্॥ ২১৫ ॥ | 
/২শুরুদেব বলিলেন, তুমি আত্মানাত্মবিচারের উপযুক্ত: পাঙ্গ।:০ বা কা সত্য বটে,কিন্ত অবিষ্তা ও রায় ৃ্ত না হইলে, পরমানযা 

£কাশিত হল না ॥ ২১৫। টা 

রবে যেনা য: য় নাহভুরতে। রর এ ৃ 1 
000 বেদিতারং বিদ্ধ বৃদধযা ুস্বযা ॥ ২১৬. ॥. রি 

ৃ ১াহাকে কেহ অনুভব করিতে সমর্থ নহে, অথচ যিনি সমস্ত বসত অব ক এ 
চে মবদ্ধিবলে তীহাঁকে নিখিলবিজ্ঞাতা আত্মা বলিয়া জানি ॥২১৬।- ৃ 

তংসাক্ষিকং ভবেততদ্যদযদ্খেনাসতূয়তে ॥ টু ০ 2 গু 

না . ক্তাপানহুত্তার্থে সাক্ষিতং নোঁপযুজ্যতে ॥ ২১ রঃ না রি 

বে ষেপ্রব্য যেযেব্যক্তি কর্তৃক অনুভূত হয়, সেই সেই বাতি যেই লই টি 
জব্যের সাক্ষীস্বরূপ, কিন্তু অবিদিত অর্থে কাহারও সমস সাক্ষিত্বসভব বদ রি 
হে 3১8, ৰ মাটির রী 

জনে ঘদাক্সিকো ভাবো; বত: স্বেনানুভূয়তে | রা টা 
 অতংপরংস্বরং সাক্ষাৎ প্রতাগান্। ন চেতরঃ ৪২৮, 

570073077, 
15,101 

রঃ : ৃতরাং আত্মার এই সাক্ষিস্বূপ আত্মভাবছারাই অন্থভব হ কলি, দা 
(পম পরমাত্মা লাক্ষাৎ বী নানি জা ০৫ পা 

রা ই ২১৮ ॥ | রি 





গা, ২ রগ প,.সর্ধ্ক্ পর্মাত্মার ক্াপি, কান চে 
নুরিকান বাক্তির সেই পরমাত্বরূপ আত্মতত্বজান ভীত সংসার-, 
কর হিত্বীয় উপায় নাই ॥ ২২৪। ৃ 

ক্রঙ্াভিরনববিজঞানং ভবমোক্ষস্য কারণম্। 

'যেনাছিতীয়মানন্দং র্ধ সম্পদ্যতে বুধৈঃ ॥ ৩২৫. 1 

ইহ আপনার অভেদকোধই সংসারমোচনের ক্েতু। । এই জানহলেই 
ধীর্গগ অহ্ধিতীয আনন্দময় ব্্ষকে প্রাপ্ত হইক়্া থাকেন ॥ ২২৫॥ 

ব্রদ্ষভূতস্ত সংস্থত্যৈ বিদ্বান্্াবর্তৃতে পুনঃ । ্ 

বিজারিহানিত সম্যগ ত্রহ্াভিন্ত্বমাত্বন: ॥ ৩২৬ | টু ্ 

-শরগন্বরূপ ব্যক্তি সংসারের জন্য পুনরায় আগত হন মা) জং 7 
রি আপনা হইতেই ব্রন্গের অভেদ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়া উচিত | ২২৬ ৮1. 

সত্যং জানমন্তং ব্রপ্ধ বিশুদ্ধং পরং বতঃসিদ্ধম। টি ৭) 
নিত্যাননদৈকরসং প্রত্যগভিকরং নিরন্তরং জয়তি ॥ ২ ৰা. 

৮ সত্য-জ্ঞানানন্দ-বিশুদ্নবরূপ, নিত্যান্নময়, প্রতিভৃতস্থ আনু ক 

অভে্বরূপ পর নিযতই বিরাজ করিতেছেন ॥২২+॥ 2 8 
শী 

সিং পরমাক্ৈত স্থান বস্তনোহ্ভাবাৎ। : 
ন হা কিছি ঞৎ সয়্যক সীবরবারীখমন ২২৮৪ 



১ টন রি ্  ঢল কক ক্মনামা। ২৩ ॥ এ 2 টু যো দু রি ক বব কেনার ্িত্জা গত, ঘট দিত ন্ পকাহত। 1৫ ই (ক্মতো ঘটঃ কল্পিত এব মোহাদ্ম দেব, সত্যং পরমার্থভৃতা | 
কেহই দেখাইিতে পারেন না যে, ঘটের স্বরূপ তিক তং নর ক বিডির বু ** সুতরাং মোহবতই ঘট” এই আখ্যা করিত ব হয়; ফল. কথা স্বৃতিকাই টা লতা 1২৩১... 

সরকার: সকলং সদেব, 'তন্মাত্রমেতন্ন ততোহ্বদ্তি | . ্  রা 
.অক্জীতি। যো. বক্তি ন তস্থয যোহো, বিনি্গতো নিদ্রিত তবৎ প্র! ॥ ॥ ২৩২, 4 

:ঃ  সহ্রন্ধের কাঁ্াও সংস্বরূপ, এই. ্ থারজন্গা মক সকল্পই শব, তথ্য, তী রী 
টং কিছুই নাই। কাহার মোহ দূর হয় নাই, সেই ব্যক্তিই বলে, যে, ত্র 
সন্যাতীত অন্ঠ দ্রব্য আছে। উক্ত ব্যক্তির; বাক্য সুপ্তজনের গ্রলাপমাত্র ॥ ২৩২॥ 

বমৈবেদং বিশ্বমিত্যেব বাশি, শ্রোতী ব্রতেহখররনিষ্ঠা বরিষ্ঠা 4 
জন্যাদেতদরক্মাত্রং হি বিশ্বং নাধিঠানা ভিতারোপিতানত॥ ২ ॥ ২৩৩৪, 

টা .. ধরববেদাত শরতিপ্রমাণে জানা যায় যে. এই বিশবদ্ধা উর সকলই ্ ৃ পর,  সুত্তরাং গাধার ও বব ইক মাধেয় ব্রন 
| এ. ওক ২ নজর ইনি দত ৯ এ নি 

সত্াঃ রি রাগে ালরবাবিিা রাগ রা ১ 
রর বাপি সারৈতহরং বা, ০৪ মহাম্মনা ২১ 

র্ সির সন সা রে জবার অনব 



ছি তা ্ট. এবং তৃতরপ ভ্রবাসমূহও আধাতে: বব ২৩৫. 4 ও 
টং বা সাং বেসি ুপ্তাবূপলভাতাম্ নি 
: স্গোপলভ্যতে কিঞ্চিদতোইসৎ সবপ্নবন্মুষা ॥ ২৩৬ 

রঃ হি মিথ্যা না হইলে ুযুপ্তি অবস্থার তাহা প্রীতি হউক, নুতর়াং খন জি 
যু ্িটুরশাতে কোন বস্ত্র প্রতীতি হয় না, [তখন বিশ্ব- সত্য কিরূপে হইতে... 
পারে? এ হেতু কেবল জা গ্রদবস্থাতে দৃ্ঠমান যে বিশ্ব, তাহা বের টায়, 
বিফল, / ইহাই মীমাং নিত হই ॥ ২৩৬ | 

: াাপচস্কা্ বানা ও তথা ভ্রমণ ॥ ২৩৭ ॥. ০ 
ক 

শাহানা 

শরমাজ্ আসা হইতে এই জগৎ ভি নে, ভ্রমনিবন্ধন তাপ আত্মা হইতে ই 

 ্া জগতের প্রভেদজ্ঞান জন্মে । কেন না, সততারূপ রজ্জব হইতে অলীক রা 

/সর্পজ্ঞান হইয়া থাকে : সুতরাং অনিতা জগতের অন্খীলন করা ৰা ।. রে 

ইহাতে কেবলমাত্র এক জগদাঁধার ব্রন্ই প্রকাশ পাইতেছেন ৰা ৩৭] নে 

ভ্রান্ত রদ্বদ্ভ্রমত; প্রতীত*, ব্রদ্দৈব তবরদ্রজতং হি শুক্তিঃ। 
ইয়া রন্ম সদৈব রূপাতে, হারোগপিতং রন্ষণি নামবা ॥ ২৩০ ॥ 

| কি ্ান্তযধীন যে ছে ভ্রব্য প্রভীত হয়, তত রর টু 
ভ্রান্তিবশে যেমন শুক্তিতে রৌপাত্ব আরোপিত, -হয়, ভঙ্গ বক্ষে 

নাত জগৎ আরোপিত হইয়া থাকে, স্ৃতরাং ব্রচ্দের প্রতি ত বিশ : 

না ॥ ২৩৮ ॥ ? 

: অত: রং নী বিবাবিজানব্ দিকজনদ। :. 4... ও 

ঠ পা যার
া ॥ ২৩৯। 





চিজ বব নাত * হা থাকে। । যেমন রাজত্ব জন্তু রাজা , এবং গদাজগ্ | ফা ধা উপাধি হ্ই্য়। থাকে,-কিন্ব রাজত্ব ও গদাবঙ্জিত হইলে রাজাতে, ৃ 

বোনা 'রমানতা ঘটে, তন্দপ* ঈশ্বর ও জীব উপাধিবর্জিত হইলেন সমান 
সস চার টি অর্থাৎ ্রদ্মমাত্র বিদ্যমান থাকেন ॥ ২৪৬ ॥ ্ 

খাত আদেশ ইতি অতি; স্বয়ং নিবেধতি ্ রহ্ষমণি করিত, ং বরন |. - ও তিশমাপাগৃহীতবোধাতযোরদিরাস: করণীয় এবম্॥ ২৪৭1 
| র্ রঃ তর এ হেতু আদেশ” এই শ্রতি দ্বারা ব্রদ্মে কল্পিত ছুইটি উপাষি 
দ্ধ ইইতেছে, ৃতরাৎ রত প্রমাণ দ্বারা জাত জানলে ই ঙই, র্ রন নিরাকরণ করা বিধেয় ॥ ২৪৭ ॥ | 
; নেদং €নদং কল্পিতত্বান্ন সত্যং রজ্জুদ রণ ব্যালবৎ স্বপ্বচ্চ॥ .. . রর 
ই ৃষ্ঠং সাধুযুক্যা ব্যপোহ, জের: প্চারেকভাবন্তযোর্: ॥২৪পা 

রি রঙ্কুতে, তুজঙগ ও সপন বস্তনকল আলোকিত: হয়, 
ভঙ্গ “ইহা নয়, ইহা নয়, এই সকল করিতত্ববশতঃ অলীক। সু রাঁধ. 

তি লে দৃশ্ঠবন্তলমূহ বিলোপ করিয়া পরে, পরমাত্মা ও শীবাদ্থার এ 
ভা জাতব্য। ২৪৮ ॥ . ৃ রি 

তত্ব তৌ লক্ষণ লক্ষ্য ররর রে 
রঃ . নালং জহত্যা ন তখা্জহত্য, কিনারা স্মিকৈব ভাবযম্। ২৪৯ 

রি, পরমাত্মা ও জীবাত্মার একতসিদধার্থ লক্ষণা হারা তৎ ও খংপদের 
টি ও. জীবকে সম্যক্ লক্ষ্য রে নি আত্মা রা 



অস্থুলফিত্যে বত লিং স্বতো ব্যো্বদপর়কাম্॥ ২৫২ 4 

অতো যা মাত্রমিদং প্রভীত২, জহীহি য ্বাস্মতক়া গৃহীতস্ ৮.. 

শা্হমিতোৰ বিশ্ুদববদধযা, বিদ্ধ স্বমাত্বানমখণ্ডবোধম্ ॥ ২৫৩, ॥. 

; অসতবস্ত ত্যাগ করিয়া অণু হইতেও অণুত এই বচন দ্বারা ও 

:পরীমাসথা পর উন্দি্ষ এবং গগনবৎ অত্তক্য ;. সুতরাং, আত্মম্বরূপে গৃহীত 

নিখিল অনিতাঙ্ঞান বিসর্জন কর.এবং “আমিই ব্রহ্ম এইরূপ বিম্বুদধি- 

টিনা চি 'আত্ম। বলিয়! স্থির কর্ ॥.২৫২-২৫৩৪ 



রান নামরপঙ দো : রর 
রি. আন যদ্ত্রক্ম তত্বমসি টানি! ॥ ২৫৬। ॥. 

রর ..বিনি জাতি, আচার, বংশ, গোঁ ্রসৃতির তিনি বা টি না রত 
খাহান্ধ নীম নাই, রূপ নাই, গুণ নাই, দৌষাদিও নাই, যিনি দেশকালাি নি রি 
বিষ, তুমিই সেই পর্রদ্ধ হও; আপনাতেই সেই বর চিন্তা ক্র ॥ ২৫৬ ॥ ট-: 

২5 ষৎপরং সকলবাগগোচরং, গোচরং বিমলবোধচস্কৃষঃ | 5 
১ রর আসন য্র্ষ তত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ৫91. 417 
এরষনি বাকের অবিষয় ও বিমল, ধাহাকে একমান্র জাননেতে প্রশতক্ষ. 

এ করা বায়, যিনি বিশুদ্ধ চিদ্ঘনাননস্বরূপ, তুমিই মই পরব্রন্ম হও, টাকে: 

হানে ভাবনা করপু॥ ২৫৭ ॥ | ূ 

বড় ল্ভরুর্ষিভিকানশগিোেনি, ধাবিত ন বান: 5 
বদি ৮০৮ তত্মসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৫৮৪ 

র্ নর রা বডাও নাই বো ধা হাঁক ওক কে, রর 

খন ই্জির গ্রামের ভাবনার অযোগ্য, বুদ্ধির অবিষয়, ধিনি অনবেদ্য নী 5 
নি মই সেই পরবরন্মহও, আত্মাতে ভাহাকেই ধ্যান কর।॥ ২৫৮॥ 

 ত্রান্তিকপ্লিতজগৎকলা রয়, স্াশ্রীর সদসিলক্ষণম্। 
_নি্লং নিরুপমানবুদ্ধি বদ্তরঙ্ধ তত্বমসি ভাঁব়াত্মনি ॥২৯1 

ৃঁ আিকমিত জগৎ ধাহার একাংশ আশ্রয়তৃত, যিনি নিজেই াপনার 
তা মা ধ্.ধিনি সদলং হইতে বিলক্ষণ ও পূর্ণ শবং হিমি বুদ্ধির অগোচর, 
২ বলেই" পুর হও, টিন আপনাতে িস্তা ফর. 1২৫৯॥ 





ুখন্বরূপ, অন্তহীন, ও অব, ছা লই ্র্ষ হও, স্থাতে ধান | 

কর ॥ ২৬৫! রী 

উত্তমর্থমিব চাত্মনি বং নিযে ধরি | 
সংশয়াদিরহিতং করাম্ববত্তেন তত্বনিগমে। ভবিষ্যতি ॥ ২৬৬ ॥ 

ৃদ্ধিসহায়ে প্রতিষিত ক্তিদ্বারা স্বয়ং আপনাঁতে মাখ্যাত অর্থাৎ 
নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া তত্বধ্যান করিবে; তাহা হইলেই হস্ততলগত জলবৎ 
আপনাতে ্ রক্ষভাব সমূদিত হয় ॥ ২৬৬ ॥ 

সংবোঁধমাত্রং পরিশুদ্ধততং, বিজ্ঞায় সংঘে নৃপবচ্চ সৈম্চে। 
তদাশ্রয়ঃ স্বাগানি সর্বদা স্থিতো, বিলাপয় ত্রহ্মণি বিশবজাতম্। ২৬৭ ॥ 

. নুপতি যেমন অখিল টসন্তদ্ধারা! শ্বপদ রক্ষা করেন, তক্রপ সর্বথা জ্ঞান- 
প বিশুদ্ধতত বি্িত হইয়া! সেই জ্ঞানবলে স্বীয় আ্মাতে অবস্থান পূর্বক 
ব্রন্মের আশ্রিত হইবে এবং এই জগৎ ব্রন্মে বিলীন করিবে ॥ ২৬৭ ॥ 

ৃদ্ধো গুহায়াং সদসত্বিলক্ষণৎ, ব্দ্ধান্তি সত্যং পরমন্দিতীযম্। 
ত্দাত্মনা যোহত্র বসেদ্গুহায়াং, পুনর্ন তস্যালগুহাপ্রবেশঃ ॥ ২৬০ ॥ 

হে বৎস! বৃদ্ধিরপ গুহায় সদসহিলক্ষণ, সত্য, অন ব্রদ্ধ সত্যভাবে বিশ্বমান 
আছে। বিনি ব্রহ্মভাবে এই গুহাঁতে একবার বাঁস করিতে পারেন, তাহার 
অঙ্গ আর সেই গুহায় প্রবিষ্ট হর না ॥ ২৬৮ ॥ 

জ্ঞাতে বস্তন্তপি বলবতী বাসনানাদিরেষা, 

কর্তা ভোক্তা প্যহমিতি দৃঢ়া যান্ত সংলারহেতুঃ । 
, প্রত্যগণৃ্ট্যাত্মনি নিবসতা সাপনেয়া প্রযত্বাৎ, 

মুক্তিং প্রাহস্তর্দিহ মূনয়ো 'বাসনাতাঁনবং যৎ॥ ২৬৯ ॥ 

| নাতি প্রকৃত পদার্থের প্রক্ূত তত্ব জানিয়াও, “আমি কর্তী, আমি 

ভোক্ত 1” ইত্যাদিকূপ অনাদি বলবতী বাসনাঁতে বন্দী হর, সেই বাসনা 

হেতৃই তাহাকে সংসারী হইতে 
হইয়া থাকে কিন্ত মিনি আত্মাতে শবস্থতি 

করেন, তিনি "ব্রহ্ষসাক্ষীৎঘাত্রা সফাত্বে সেই বাসনাকে বিদুরণ করি ও 

সমর্থ হইয়া খাকেন। এই জন্যই ষিগণ বণিয়াছেন যে, বিষয়বাসনার ক 

কই মুক্তি বলা যার ॥২৬৯॥ 
৫৩_-৫৪ 



৪১৮.  শঙ্করাচায্যের গ্রন্থমালা। 
. অহংমমেতি হো ভাবো দেহাকষ্যাদাবনাত্মনি। , 

ভন অধ্যাসোহয়ং নিরস্তর্যো বিদুষা! স্বাত্নিষ্ঠয়। ॥ ২৭০ ॥ 

অনাস্মরূপ এই দেহেস্রিয়াদিতে “আমি আমার” ইত্যাঁকার ভাবকেই 

অধ্যাস কহে। অত্যুৎকৃষ্ট আত্মনিষ্ঠা দ্বারা এই অধ্যাসের নিরাকরণ করাই 

যা ব্যক্তির কর্তব্য ॥ ২৭০ ॥ 

জ্াত্ব। স্ব প্রত্যগাত্মানং বুদ্ধিত ছ. তিসাক্ষিণম্। 

_সোহহমিত্যেব সদ্ ত্যা নাত্মন্তাত্মমতিং জহি ॥ ২৭১। 

বৃদ্ধি *ও তদ্বৃত্তির সাক্ষীস্বরূপ নিজ প্রতগাত্বীকে বিদিত হইঙ্লা 

“আমিই সেইীত্রহ্ষ” এই প্রকার সদ্বৃতিযোগ্গে অনাত্ব মেহেজিযালিতে যে 

আত্মজ্ঞান, চাহ রিদু্দ 81917 ॥ 

লোকান্বর্তনং ত্যক্তা1 ্যন্ত। দেহাচ্বর্তনমূ। 

শাস্তানবর্তনং ত্যক্ত7 শ্বাধ্যাসাঁপনয়ং কুরু ॥ ২৭২ ॥ 

লোকাম্সঙগ, দেহাসঙ্: ও শাস্তান্সঙ্গ' বিসর্জন দিয়! শ্বীয় অধ্যাসেস 

নিরাস কর] ২৭২। 

লোকবাসনয় জন্তোঃ শান্্বাসনয়াপি চ। 

দেহবাসনয় জ্ঞানং যথাবনৈব জায়তে ॥ ২০৩ ॥ 

কি লোকবাসনা, কি শাস্্বাসনা, কি দেহগত বাসন! কিছুতেই প্রত 
জ্ঞানোৎপত্তির সভ্ভাবনা নাই ॥ ২৭৩॥ 

সংসারকারাগৃহমোক্ষ মিচ্ছোরক্সোময়ং পাদনিবনবশৃঙ্ল্। 
_ ৰদস্তি তজজ্ঞাঃ পট্বাসনাত্রয়ং, যোৌহস্থাঘিমুক্তঃ সমুপৈতি মুতিম্॥ ২৭৪ ॥ 

ত্র বলিয়া গিরাছেন বে, ব্যক্তি ভবকারা হইতে মুক্তির কামনা 
করে, উক্ত সুতীক্ষ ত্রিবিধ বাঁসনাই তাহার পক্ষে চরণগত লৌহনিগড়ম্বরূপ ॥ 
সুতরাং উক্ত ত্রিবিধ বাসন! হইতে সমুত্বীর্ণ হইতে পারিলেই ভবকারা হইতে 
পরিত্রাণ পাইতে পারেন ॥ ২৭৪ ॥ 

: : জলানিস্পরববশাৎ প্রভৃতছিধতাগুরুদিব্যবাসনা। রি 

 ংসরষেনৈৰ বিজাতি সমাধিমানে সতিবাহগন্ধে॥২%৫॥ 



 শঙ্করাচাধ্যের গ্রস্থমালা। 8১৯ 
সলিলসেচনাদি দ্বারা দুর্গন্ধ প্রক্ষালিত করিলে যেরূপ অগুরুগন্ধ শ্রাদুভূর্ত 

স্ুয়,তদ্রপ বহির্গন্ধন্বরূপ বিষয়েচ্ছা অপসারিত হইলেই পরম-তত্বাহ্ুশীলন দ্বারা 
অগ্তরুদ্প দিব্যবাঁসন' প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ২৭৫॥ 

অন্তঃশ্রিতানস্তদুরস্তবাসনা, ধূলিবিলিপ্তা পরযাত্মবাসন!। | 
প্রজ্ঞাতিসংঘর্ষণতো বিশ্ু্ধা, প্রতীয়তে চন্দনগন্ধবৎ স্কুটম্ ॥ ২৭৬। 

অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত দুজ্জয় বাসনারূপ রজোদ্বার! পরমাত্মবা্'৷ সমাচ্ছন্ 

রহিয়াছে; সুতরাং বুদ্ধির পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ দ্বার! উহার বিশুদ্ধি হইলে ঘর্ষণ 
দ্ব।র! চন্দনগন্ধের হ্যায় পরমাত্মবীসন! সম্যক প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥২৭৬॥ 

অনাত্মবাসনাজালৈঃ স্থিরীভূতাত্মবাসন] | 
নিত্যাত্বনিষ্টয়া তেষাঁং নাশে ভাতি স্বয়ং স্ফুটম্॥২৭৭॥ 

অনাত্মবাসনাপুপ্ত পরমাত্মবাসনীকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে; সুতরাং 

আত্মজ্ঞানবলে অনাত্মবাঁসনার উচ্ছেদ হইলে আপনা হইতেই পরমাত্মবাসন। 
পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়। থাকে ॥ ২৭৭ ॥ 

১/ যথা যথ! প্রত্যগবস্থিতঃ মনস্তথা তথা মুঞ্চতি বাহবাসনাম। 

নিঃশেষমোক্ষে সতি বাসনানামাত্মান্ৃভৃতিঃ প্রতিবন্ধশূন্তা। ॥ ২৭৮ 

যে পরিমাণে ব্রন্ধে মনের স্থিতি হইবে, সেই পরিমাঁণেই বাহবাসনা 

ত্যাগ করিবে । এই প্রকারে যাবতীয় বাহৃবাসন1 পরিত্যক্ত হইলে নিফণ্টকে 

'আত্মজ্ঞান আবিভূর্ত হয় ॥ ২৭৮॥ 

স্বাত্ন্তেব সদ। স্থিত্বা মনো নশ্ততি যোগিনঃ। 

বাসনানাং ক্ষয়শ্চাতঃ স্বাধ্যাসাঁপনয়ং কুরু ॥ ২৭৯॥ 

যে সকল যোগী স্বীয়. আত্মাতেই সর্বদা সংস্থিত, তাহাদের মন ্বয়ংই : 

ক্ষয়প্রার্থ হয় এবং যাবতীয় বাঁসনারও ক্ষয় হইয়া থাকে; সুতরাং হে বস! 

স্বীয় ভ্রম দূর কর ॥ ২৭৯ ॥ | 

তমোদ্বাভ্যাঁং রজঃ সত্ভাৎ সত্ব শুদ্ধেন নহ্যতি | 

তন্মাৎ সত্তবমবষ্টভ্য স্বীধ্যাসাপনয়ং কুক ॥ ২৮০ ॥ 

রি 'তষোগুণ সত ও রজৌগুণ কর্তৃক বিধ্বন্ত হয়; সত্ব রক্জোগচণকে ধ্বংস 



এবং রজত্তামে বিনে পর রস শুদ্ধ ঠা বাশ, পা, শুতিাং হে 
রর স্বী হইয়া আপনার ভ্রমের নিরাসকর ২৮৯ । ২১... 

 শ্রারনৰং ু ষ্যতি বপুরিতি নিশ্িত্য নিশ্চলঃ% 

: ধরধ্যমালদ্্য যত্বেন ্ বাধ্যাসাপনয়ং কুক ॥ ২৮৯ |: 

. দেহ'নিরস্তর প্রানের পোষক, এইরূপ স্থির করিয়া মটলভাবে টা ও 

:. ্ব সহকারে স্বীয় শ্রমের অপনয়ন কর ॥. ২১ রা 

ূ ৮ নাহং জীব; পরং দ্ধেত্যেত্যা ৃ ্িপরববকম্ রঃ 

৪বাসিনাবেগতঃ প্রাপ্ত: ত্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮২ ॥ 

| আমি জীব নহি, আমি পরত এই প্রকার স্্ ব্যানৃতি দ্বারা বাঁসনা- 
খুজাখ ত্রম অপনর়ন কয় 1 ২২ 

শ্রত্যা যুক্ত্যা কৃত না ার্কাামাস্মনঃ। 

 ক্ষচিদাভাসত: প্রাপ্তং স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮৩॥ 

শ্রুতি, যুক্তি ও অস্থভব এই তিনটির .দ্বারা স্বীর সর্বাত্মত্ব স্থির করত 
কোদরূপে' 'চিদাকাশ হইতে লন্ধ জীবত্বরূপ ভ্রম- অপনয়ন কর ॥ ২৮৩॥ 

অনাদানবিসর্গাভ্যামীবরান্তি ক্রিয়া মুনেঃ। 

| তদেকনিষয়া নিত্যং শ্বাধ্যাসাপনয়ং কুক ॥ ২৮৪ ॥ 

নি ম্মমননশীল, তাহার আদান বা দান কিছুই নাই। সতরাং তি 
অয় ব্রদধনিশচয় দ্বারা দ্বীয় ্রমের অপনয়ন কর ॥ ২৮৪ ॥ মে 

-ততবমন্তাদিবাক্যোখবরদ্দত্বৈকতববোধত:। 

্বণ্যাতব্থদাি্ায় স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু 1 ২৮৫ ॥ 

| ব্রন স্বীয় নিশ্চয়তা পরিজাত হইতে হইলে ততমস্যাদি বাক্যোখ তরন্ষ- 
শন না বদ | 

' অহংভাঁবস্ত দেহেইকসিিংশেষবিলযাবধি:। 

ৃ সাবধানে ুক্তণতমা স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু। ২৮৬1 . 

যাবৎ এই' দেহে অহংভাবের বিলর না ঘটে, তাঁবৎ তক সহকারে 
নাকর॥ ২৮৩ | ভা কয় রমের অপন। 



পির বাতি বা যাবতা। . '. রঃ 
. ভাবক্বিরস্তরং বিদ্বন্ ! স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮৭ ॥ তত 

হে কিচ্গণ | জীবভাঁব ও জগগ্ভাব উভয়েই স্বপ্নের ন্যায়, যতদিন চিত্তে ৭ 
এই ছুই ভাব প্রকাশিত থাকে, ততদিন. যোগাবলক্ী হইয়া স্বীয় অধ্যাসের : 
€ ভ্রমের ঠ অপনয়ন কর॥ ২৮৭ ॥ 

 নিদ্রায়া লোকবার্তীয়াঃ শব্যাদেরপি বিস্বৃতে: ৷ 

কচিক্লাবসরং দত চি্তাত্মানমাত্মনি ॥ ২৮৮। 

নিদ্রা, লৌকিক সম্ভাষণ ও গীতবাদ্যাদি দ্বারা আত্মবিম্মরণ হইতে অবসর 

দিও না। এই ভাবে সাবধানে স্বীয় অধ্যাসের অপনয়ন কর ॥ ২৮৮॥ 

মাতাপিত্রোর্মলোদ্ভূতং যলমাংসময়ং বপুঃ। 
তাক্তণ চাগালবদ্দূরং ব্রহ্মীভূয় কৃতী ভব ॥ ২৮৯ ॥ 

এই দেহ জনক-জননীর মল হইতে উৎপন্ন, ইহা মলমাংসে পরিপূর্ণ, 
ইহাকে চণ্ডালবৎ অপবিত্র জ্ঞানে অহংভাঁব বিসঙ্জন দেও এবং ব্রহ্গস্বরূপ হইয়া 

কতকত্য হও ॥ ২৮৯ ॥ 

ঘটাকাঁশং মহাকাশ ইবাত্মানং নি | 

বিলাপ্যাখগ্ডভাবেন তৃষ্লীং ভব সদা মূনে ॥ ২৯০ ॥ 

ধেমন ঘটাকাঁশ মহাকাশে সম্যক লয় করিয়া থাঁকে, তন্রপ জীবাত্মাকে 
পরমাত্মীতে-সম্যক লয় করিয়া! মৌনী হও ॥ ২৯০ ॥ | 

স্বপ্রকাঁশমধিষ্ঠানং স্বয়ং ভূয় সদাত্ন]। 

ব্রক্মাগুমপি পিগাণ্ডং ত্যজ্যভাং মলভাগুবৎ 1 ২৯১ ॥ 

নিয়ত সযত্বে সবপ্রকাশস্বরূপ ্বয়ংব্রহ্ম হইয়া ব্ষাগুপিডকে মলপাত্রবৎ টু 

পরিত্যাগ কর অর্থাৎ মলিন স্থুলশরীররূপ ব্রন্মাণ্ডে অহংরূপ অভিমান না 

থাকিলেই র্গাগুত্যাগ করা হয় এবং কেবল ্রন্ধমাত্র বিরাজ করেন ॥ ২৯১ ॥ 

চিদাত্মনি সদানন্দে দেহারাঢামহংখিয়ম্। ৃ 

বে লব কেবলো তব সর্বনা ৫৯২৪ জা, 

সদাননময় চিদাত্মাতে শরীরাশ্রিত অহ্ংবুদ্ধি স্থাপন পূর্বক পরী. 

ত্যাগ কর এবং নিরত অদ্বিতীয়রূপে বিরাজ কর ॥ ২৯২ 



ঠা. .. শঙ্করা 
7 কব রাাজাগো বা যথা। 7. + 

_ তদ্রদ্বাহমিতি জাত্বা কতরুত্যো ভবিষ্যসি॥ ২৯৩। 

' গৃহ যেরূপ দর্পণে প্রতিবিদ্বিত হইয়া থাকে; জগৎও তন্তরপ ব্রহ্ষে 

প্রতিবিদ্বিত হয়; সুতরাং আমিই সেই বর্ষ এইরূপ জ্ঞান কর। শক 

লেই কতকৃত্য হইবে । ॥ ২৯৩ | 

চি ষৎ সত্যভূতং নিজরূপমাদ্যং, ভি 

_.. তদেত্য মিথ্যা বপুকুৎস্থজৈ-চ্ছৈলুষবহেশমুপাততমাত্বন: ॥ ২৯৪। 

নট যেমন অভিননার্থ গৃহীত বেশ ত্যাগ করে, তন্্রপ তুমিও সেই সত্য- 
স্বরূপ, স্ুখত্বরূপ, সর্বাঁদি, চিদানন্দমময়, অদ্বিতীয়রূপ, ক্রিয়াবিহীন ব্রহ্কে লাভ 

করিয়া! মিথ্য! দেহ বিসজ্জ্বন কর ॥ ২৯৪ ॥ 

সর্বাত্বন] দৃশ্যমিদং মুষৈব, নৈবাহমর্থঃ ক্ষণিক্বদর্শনাৎ | 

জানাম্যহং সর্বমিতি গ্রতীতি, কৃতোহ্হমাদেঃ, ক্ষণিকস্য িদ্ধেৎ ॥ ২৯৫ | 

দৃশ্যমান সমস্ত বস্তই মিথ্যা ও ক্ষণধ্বংনী | “আমি” এই শবও মিথ্যা, সুতরাং 
আমি সমস্ত বিদিত আছি, এইরূপ জ্ঞানও ক্ষণস্থায়ী ; তবে আমি ইত্যাদি শব 

কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? ২৯৫। 

অহংপদারন্বহমাঁদি সাক্ষী, নিতাং স্বৃপ্তাবপি ভাবদর্শনাৎ। 

ব্রতে হাজোহনিত্য ইতি শ্রতিঃ স্বয়ংত্প্রতাগাতআাসদসদ্বিলক্ষণঃ ॥ ২৯৬॥ 

শ্রতিতে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, সুষুপ্তি অবস্থাতেও সত্তাদর্শন নিবন্ধন 
'্নহংপদার্থ নিত্য এবং সকলের সাক্ষী, সদসদিলক্ষণ, প্রত্যগাত্মা 

জন্মাদিবিরহিত ॥ ২৯৬ ॥ 

বিকারিণাঁং সর্ববিকাঁরবেত্া, নিত্যাবিকারো ভব্িতুং সমহ তি 

মনোরঘন্বপ্রস্থ সুপ্তিষু স্ফুটং, পুনঃ পুন ইমসত্বমেতয়ো ॥ ২৯৭ | 

. ভ্রিনিই বিকারীদিগের যাবতীয় খিকারের বেতা ও নিত্য বিকারবঞ্জিত। 
অনিত্য শরীর ও অহংভাবের বারংবার অসত্বা দৃষ্ট হইয়াছে, উহা জাগ্রৎ 
কালীন বাসনানিবন্ধন স্বপ্ন ও ু ৃপ্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেখ। ২৯৭ 

: অতোংভিমানং ত্যজ মাংসপিত্ডে, পিগাভিমানিস্তপি বৃদ্ধিকল্লিতে | 
*: কালব্রয়াবাধ্যমখগ্ডবোধং, জাত্বা স্বমাত্মানমূপেহি শাস্তিম্ ॥ ২৯৮॥, 



শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমালা।  .. ৪২৩ 
& স্থতরাং বুদ্ধিকতক বিকল্পিত শরীরাভিমানের আম্পাশ্বরপ হালি 
নি রিনি রিলারা 
ৰিদিত হ্ইয়া শান্তিপ্রান্ত হও ॥ ২৯৮ ॥ 

... ত্যজাভিমানং কূলগোত্রনামরূপাশ না দ্রপবা শ্রিতেছু। 
পিঙ্গন্ত ধর্মানপি কত্ৃতাদীংস্ত্যক্ত1 ভবাখ গুস্থথস্বরূপঃ ॥ ২৯৯ ॥ 

| এই দেহ রস ও শোণিতাঁদি দ্বারা ক্রিন্রশবের স্যায়। কুল গোত্র, নাঁম, 
আকৃতি ও আশ্রমাদিরূপ অভিমান এ দেহকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে 9| 
এঁ অভিমান বিসর্জন দেও এবং কর্তৃত্ব-ভোতৃত্বাদি লিঙ্গপরীরধন্মকে ভ্যাঙগ 

করিরা অথণ্ডানন্দন্বরূপ হও ॥ ২৯৯ ॥ | 

+ সন্তান্তে প্রতিবন্ধাঃ পুংসঃ সংসারহেতবো দৃষ্টাঃ। 
তেষামেব মূলং প্রথমো বিকারো ভবত্যহস্কারঃ || ৩০* || 

বে সমস্ত সাংসারিক বিকার মুক্তির অন্তরায়স্বূপ, অহস্কাররূপ প্রধান 

বৰিকারই এ সকলের মূল || ৩০০ ॥ 

/ যাবত স্যাৎ ন্বশ্য সন্বন্ধোহ্হঙ্কারেণ দুরাত্মন1। 

তাঁবন্ন লেশমাজাপি মুক্তিবার্ডী বিলক্ষণ 1 ৩০১ ॥ 

দুরাজ্মা অহঙ্কারের সহিত যতদিন সম্বন্ধ থাকে, ততদিন মুক্তিকথীর 
লেশমাত্রও সম্ভবে না ॥ ৩০১ ॥ | 

অহসঙ্কারগ্রহান্ুত্তঃ স্বরূপমুপপদ্তে । 

চন্দ্রবদ্িমলঃ পূর্ণ: সদানন্দঃ স্বরংপ্রভঃ 1 ৩০২ ॥ 

. শশাঙ্ক যেমন রাঁহুগ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রকাশ পান, দেইরূপ জীৰ 

অহঙ্কাররূপ গ্রহ হইতে পরিমূক্ত হইয়া বিমল, পূর্ণ, সর্দানন্দ ও স্বয়ং প্রতূরূপে 

রিরাঁজ করেন ॥ ৩০২ ॥ 

যো ৰা পুরে সোহ্হমিতি প্রভীতো। বৃদ্ধা! বিকম্পরব্ভমসাতিমূঢয়া । 

তন্তৈব নিধশেষতয়া! বিনাশে, ব্ধাত্মভাবঃ প্রতিবন্ধবূত্ত; ॥ ৩০৩ 

তযোগুণবশেই দেহে দসোহহংপ্রতীতি বিকল্পনা কর! যাস; সেই বিকল্পনা! 

সম্যক বিদূরিত হইলে অনায়াসে ব্রহ্ম ও আত্মার এক্ীভাব জন্মে ॥ ৩০৩ 
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লি ্যাহিমিমং নিধিং সুখকরং বাক, কষমঃ 1৩০৪ রি 
: মহাবল জহঙ্কাররূপ ভয়ানক তুজঙগ দেহবেষ্টন বক গুণ ভিশন 

'সেই মহাহিকে ধ্বং করত মনন রাদক-রাটাগ, করিতে হইয়া 
. বান: ৩০৪ ॥ 

ন্ট অহবতির নিঃশেবে নিবৃত্তি হইলে উহা! অহঙ্কারকত ষাঁৰতীয় বিকল্পের, | 
বিনাশ করিয়া দেয়। এ নিবৃত্ত দ্বারা ব্ক্ত্ববিচার পূর্বক “আমিই বর্ষ” 

যাবদ্যাবৎ কিঞ্চিত বিষদদোষস্ফুর্তিরন্তি চেদ্দেহে। 

: কখমারোগ্যায় ভবেত্দ্বদ হস্তাপি যোগিনো মুক্ত ॥ ৩০৫ ॥ 

লর্পদংশন হইলে বতক্ষণ, শরীরে কিঞ্চিন্নাত্রও বিষদোষ বিগ্যমান থাকে, 

সী ক2০৮৭৭4 তদ্রপ যাবৎ শরীরে অহঙ্কার থাকে” 
ৃ তাবৎ যোগাভ্যাসী মোক্ষলাভে সমর্থ হয় ন1॥& ৩০৫ ॥ 

| অঃমোই্তান্নিবত্তা তত্রুতনানাবিকল্পসংহৃত্য। | 

প্রত্ক্ত-বিবেকাদিদমহমন্মীতি বিন্দতে তত্ৃম্ ॥৩০৬ ॥ 

ৰ এইরূপ আত্মতব বিদিত হওয়া যাস্॥ ৩০৬ ॥ 

সু নি 

রর বংলার-ণ টে, রঃ ৩৮৭ ) 

হঙ্কারে কর্তধ্যহমিতি মতিং মুঞ্চ সহসা, 
: বিকারাত্মস্তত্মপ্রতিফলযুষি স্বস্থিতিদুষি | 

যর্মধ্যাসাৎ প্রাপ্তো জনিমৃতিজরা দুঃখবহুলা, 
গর্তে প্ুতনোঃ সংস্থতিরিয়ম্॥ ৩০৭ ॥ . এর 

খ ১৬ বিকারী এবং উহা ছার! স্বীয় সমুচিত- কম্মফলভোগী আত্মস্থিতির 

খণ্ডন হর ॥ দেই অহস্কাররূপ কর্তা দেহে থাকিতে থাকিতে আশ অহংবদধি 

রঃ বি দেও, 1. জী পি 90 | | 

র্ | বারী ্রদ্ানন্দরূপ রত্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে । একমাত্র ধীর বিবেকবান্ 
রি পুরুষই বেদবিহিত বিজ্ঞানাদি দ্বারা উক্ত মন্তকত্রয় কর্তৃন পূর্বক অহঙ্কাররূপ 

এ 



২ 25 টি এ ; ৪২৪ 
ক সৈকত চিদ্াত্মনো বিভোরাননধূর্তেরনবন্তকীর্ডেঃ। .. 7: 

_ নেবান্থা কাপ্যবিকাঁরিপস্তে, বাহাস অং ॥ ৩০৮ ॥ ও 

, তুমিই নিয়ত একরপ, চিদাত্বা, বিতু, যি, অনিন্দিতকীর্ডি, সরবরথা 
অবিকারী বধ ; অহংঅধ্যাস না থাকিলেই তোমার সংসার ূর হয় এবং ৃ উহার অধ্যাসভাবেই তোমার সংসারসীৰ প্রকাশ পাইস্জা থাকে ॥ ৩.৮ 
এ তন্থাদহঙ্কারমিমং ্বশক্রং, ভোক্ত,গঁলে কণ্টকবৎ প্রর্তীতম্। | 

বিচ্ছিন্য বিজ্ঞানমহাসিনা স্ফুং, তুঙ্ষাত্বসা ভরাজ্যসুথং যথেষ্ট 1৩০৯ ॥ 
এই অহঙ্কার ভোক্তার গলকণ্টকবৎ নিজ শক্ররূপে নিত | আত্মবোধ- 

রূপ মহাথডা দ্বারা এশক্রকে ছেদন পূর্বক প্রকাঁশমাঁন বাম্রাজ্য সুখে 
উপভোগ কর ॥ ৩০৯॥ | 

ততোহ্হমাদের্বিনিবস্ত্য বৃতিং, সংত্যক্তরাগঃ পরমার্থলাভাৎ। 
ভূষ্কীং সমাস্বাত্বসুখান্থভৃত্যা, পূর্ণাত্বনা ! ব্রহ্মণি নির্বিবকল্প: ॥ ৩১০। 

1. স্থৃতরাং অহংগ্রভৃতির বৃত্তিকে প্রশান্ত করিয্া পরমার্থপ্রাপধ স্বারা রাগ 
বিসর্জন পূর্বক আত্মানন্দ বোধ কর এবং ি্ষিকলস্বরপ পরিপূর্ণদূপে বরহ্গে 
নিশ্চলভাবে অবস্থান কর ॥ ৩১০ | 

, সমূলরুত্তোহপি মহানহং পুনঃ, বুযুল্েধিনঃ স্বাদ্যদি চেতস! ক্ষণমূ। 

* সংজীব্য বিক্ষেপশতং করোতি, নভস্বতা প্রাবৃষি বারিদো যথ! ॥ ৩১১॥ 

প্রবল অহংবৃত্তি সমূলে ছিন্ন হইলেও ষদি উহ! ক্ষণকাঁলের জন্যও চিত্তের 

সহিত সংবদ্ধ হয়, তবে বর্ধাকালে যেষন জ্লদজাঁল বায়ু দ্বারা 'সংবন্ধ হইয়া 
শতধা বিক্ষিপ্ত ভয়, সেই প্রকার এ অহংবৃত্তি পুনরুজ্জীবিত হইয়া শত শত 

বিক্ষেপ উৎপাদন করে ॥ ৩১১ ॥ 

নিগৃহ্থ শক্রোরহমোবকাশঃ, কচিন্ন দেয়ে। বিষয়ানুচিন্তয়া। 
স টি স্ গ্লীবনহেতুরস্ত, প্রঙ্গীণজ্বীরতরো রিবাস্ ॥ ৩১২ 15 

্ ফেমন নাশগ্রা্থ জন্বীরবৃক্ষের জীবনের হেতু জল- মইযোগ হয় তজপ ৃ 

যহাশক্ অহঙ্ক!র নিয়ন্ত্রিত হইলে বিষয়চিস্তা দ্বারা কখন ছকে দি 

পাইতে অবসর প্রদান করিবে না ॥ ৩১২ ॥ ১০: 18:04 



| হানা মাসি রব কারী; বিলক্ষণঃ কামরা কথং স্ডাৎ। 
 অতোহ্্থসন্ধানপরত্বমের, ভেপ্রক্র্যা ভববন্ধহেতুঃ ॥ ৩১৩ ॥ 

ষেব্যক্তি “শরীর এবং শরীরে আমি শরীরী,” এইব্প ভেদবুদ্ধিকূপে 

 সংস্থিত, তাহাকে কামী বলা যাঁয়। তাদৃশ ব্যক্তি কদাচ কামন? পূর্ণ করিতে 
সমর্থ নহে; সুতরাং ভেদজ্ঞান দ্বারা বিষয়াম্বেষণপরতাই সংসারবন্ধনের, 

কারণ ॥ ৩১৩ ॥ 

কাধ্যপ্রবর্ধনা দ্বীজপ্রবৃদ্ধ: পরিদৃ্ততে। | 
কাধ্যনাশাদ্বীজনাশস্তস্মাৎ কাঁধ্যং নিরোধয়েৎ ॥ ৩১৪ । 

কর্ধের উৎকর্ষশালিনী বুদ্ধি দ্বারা! ভবৰীজের প্রকুষ্ট বৃদ্ধি এবং কর্মের সম্যক্- 
লরে ভববীজের প্ররুষ্ট নাঁশ দৃশ্তমান হয়, স্ৃতয়াং কম সর্ববথ!1! নিরোধ করা. 
উচিত ॥ ৩১৪ ॥ নয 

" বাঁসনাবৃদ্ধিতঃ কা্ধ্য" কার্ধ্যবৃদ্ধা! চ বাসনা । 
ব্দতে সর্ধথা পুংসঃং সংসাঁরো ন নিবর্তৃতে ॥ ৩১৫ ॥ 

পুরুষের বাঁসনাবৃদ্ধি দ্বারা কর্ম বদ্দিত হয় এবং কর্মের বৃদ্ধি দ্বারা বাসনা 

বর্ধিত হইয়া থাঁকে, সুতরাং সংসারথগুন হয় না ॥ ৩১৫ ॥ ্ 

সংসারবন্ধবিচ্ছিত্তযে তন্ধয়ং প্রদহেদ্যতিঃ। 
বাসন।বৃদ্ধিরেতাভ্যাং চিন্তয়! ক্রিয়য়া ৰহিঃ ॥ ৩১৬ ॥ 

বোগীপুরুষ ভববন্ধনচ্ছেদনার্থ কর্ম এবং বাঁসন1 এই ছুইটিকে দাঁঠ করিবেন, 
কেন না, বাঁহ্বিষয়ভাবন। এবং বাহ্ক্রিয্নাকাধ্য এই দুইটি দ্বারাই বাসনা বৃদ্ধি 
পায় ৩১৬ ॥, 

| তাভ্যাং প্রবৃদ্ধমাঁন1 সা স্থতে সংস্তিমাত্মনঃ | 
য়াপাঞ্চ ক্ষয়োপায়: সর্ববাবস্থাস্থ সর্বদা ॥৩১৭ ॥ পু 

বাহ্বিষয়ভাবন। এবং বাহ্ক্রিয়৷ এই ছুইটি দ্বার! বাসনা বর্দিত হইয়া স্বী় 
সংসার উৎপাদন করে, সুতরাং বিষস়্চিস্তা, ক্রিয়াকাধ্য এবং নিজের বার বার 

জন্ম, এই তিনের নাশর্থ সর্বদা উপায় চিন্তা করিবে ॥ ৩১৭৭ 

সর্বত্র সরধবতঃ রং বর্ষমাতাবলোঁকনৈ:। 

| বৰা যাৎ ভত্রয়ং লকরমন্ত্ুতে & ৩১৮ ॥ 



: সর্কনত সর্ববথা এক ব্র্ধমাত্র অবলোকন হ্বারা সর্বপনার্থকে ব্স্বরগে * 
নিউজ বাসনা স্থির হইবে, তখন এ তিনটি 
আপনা হইতেই লীন হইয়া যাইবে ॥ ৩১৮॥ | 

| ক্রিয়ানাশে ভবেচ্চিন্তানাশোহস্মাছাসনাক্ষয়: | 
বাসনা প্রক্ষয়ো মোক্ষঃ সা জীবন্ুকতিরিস্যাতে ॥ ৩১৯ ॥ 

_ ক্রিয়ার ক্ষয় হইলে চিন্তার অপনয়ন হয় এবং চিন্তার অপগমে বাসনার 

নাশ হয়, সুতরাং বাঁসনার ক্ষপনকেই মোক্ষ কহে। ইহাই স্ুধধীগণ কর্তৃক 

নিন বলিয়া অভিহিত ॥ ৩১৯ ॥ 

সম্বাসনাক্ফ,ততিজ্স্তণে সতি, হাসৌ বিলীনাপ্যহমাঁদিবাসন1। 
অতি ্রক্টাপ্যরপ্রভার়াং,বিলীরতে সাধু যথা তমিআ ॥ ৩২৭ ॥ 

ব্রন্মভাবে বাসনার উদয় হইলে যেরূপ অতি গাঢ় অন্ধকাঁরময়ী রাজি, 

অরুণ-প্রভা প্রাপ্ত হইলে নিঃশেষে লয় পায়, তদ্্রপ অহমাদি অভিমানাত্মক 

বাসনা তাহাতে বিলীন হয় ॥ ৩২০ ॥ 

তমন্তমঃকার্ধামনর্থজাঁলং, ন দৃশ্ঠতে সত্যুদিতে দিনেশে। 

তথাহদ্বয়ানন্দরসান্ুভূতৌ, নৈবাস্তি বন্ধো ন চ দুঃখগন্ধঃ ॥৩২১ 

ভাঙ্করোদয়ে অন্ধকার ও অন্ধকারকার্যের হ্যায় অদ্বর আনন্দরসের অনুভব: 

হইলে বন্ধন এবং বন্ধনক্রিয়া ও ছুঃখাঁদিসম্বন্ধ বি্যমান থাঁকে না ॥ ৩২১ ॥ 

দশ্ঠং প্রসিদ্ধং সকলং বিলাপয়ন্, সন্মাত্রমানন্দঘনং বিভাবয়ন্। 
সমাহিতঃ সন্ বহিরস্তরং বা, কালং নয়েখাঃ সতি কর্শাবন্ধে ॥ ৩২২ ॥ 

্ তুমি কম্মরূপ বন্ধন গ্রস্ত, তুমি স্বয়ং সাধন করত সন্মাত্র নিবিড়ানন্দ ব্রন্মানু- 

দ্বারা দৃশ্য প্রসিদ্ধ বস্তসমূহ লয়গত কবিয়া বাহ্ৃকাল জাগ্রৎ ও অন্তরকাল 

্যুস্তি ত্যাগ কর ॥ ৩২২। 
ট 

প্রমাদে ত্রহ্মনিষ্ঠারাং ন কর্তব্য: কদাচন। 

প্রম্থদো ছানি ভগবান ব্রহ্ষণঃ সত: ॥ ৩২৩ ॥ | 

” ব্রহ্মনিষ্ঠাতে কদাচ অমনোখোদী হইও না, কেন না, চিট ব্ 

সৃত্যুন্বর্ূপ, মহর্ষি সনকাদিরা ইহা! বলিয়া গিয়াছেন 
॥ ৩২৩ ॥ | 



ন শুয়াদাদনর্থোহন্তো | জানিন ববরূপতঃ। 
ততো,  মোহাহহখীন্তো ন্ধন্ত খাও ৩২৪ 1 

 ্ষভাবে অনবধানতা অপেক্ষা ব্্বজের অন প্রমান কিছুই নি যে 

হে, অনবধাঁনতা হইতে মোহ, মৌহ হইতে অহববদধি, অহংবদধি হইতে, 
িগিংযানরিসিগ্রাদ। ও. টু 

 বিষসাভিমুখ, ৃ ষ্ বিদ্বাংসমপি বশত । 
বিক্ষেপয়তি ধীদোষৈধোৌষা জারমিব প্রিরম্॥ ৩২৫ 

্ যেমন | অসতী নারী নিজ প্রিয় জারকে ুদ্ধিকৌশলদোষে বিক্ষেপ করে, 
তক্জপ বিছ্বান্ ব্যক্তিকেও বিষয়ান্থরাগী দেখিরা শ্বান্থিরূপিণী বিদ্যা ধান 
ছারা না তাহাকে বিক্ষিপ্ত করে ॥ ৩২৫। 

যথা পুষ্ট শৈবালং ক্ষণমাত্রং ন তিষ্ঠতি। | 

.. আব্ণোতি তথা মায়া প্রাজং বাপি পরাদুখম্॥ ৩২৬। 

.. যেমন শৈবালরাশি লোষ্টাদি-নিক্ষেপ "দ্বারা দূরীরুত হইলেও কিয়ৎক্ষণ, 

স্থির না থাকিয়া আচ্ছাদন করে, তঙ্প মায়া স্বস্বরূপে 1 পণ্ডিত ব্যক্তিকেও 

আবরণশক্তি দ্বারা মমারৃত করে॥ নি ॥ 

. লক্ষ্যচ্যুতং চেদ্যদি চিতবীযহিযূ সন্দ্রিপতেৎ ততস্ততঃ | 
ৃ প্রযাদতঃ প্রচ্যতকেলিকন্দুকণ সোপানপংজৌ পতিতো৷ তথা যথা ॥৩২৭। 

যেমন প্রমাদনিবনধন চ্যত কেলিকন্দুক সোপানপংস্তি হইতে নিপতিত 

হয়, তদ্রুপ যদি চিত্ত লক্ষ্য চিৎভাব হইত শ্থলিত হয়, কিংবা চিন্ময় হইতে 
ঈষৎ বিুখ হর তাহা হইলে লকষস্থান হইতে আশু পতিত হয় ॥ ৩২৭। টির 

হি সঙ্বল্পনাৎ কাম: কামাৎ পুস: রন ৩২৮ | 

ক 

১... চি পি বিষয়ে জি হয়, বিষয়ের গননমূহ সংক্প করে, সংকল্প 
টা কাম উপ এবং এ কামনা হইতে পুরুষের সংসারপ্রবৃত্তি 



ততঃ স্বরূপবিত্রশো বিভব পততাধঃ। ৮. নি 

পতিতন্ত বিনা-নাশং পুনর্নারোহ ঈক্ষাতে। 7... ২. 
| ১ "2 সংকল্পং বঙ্জয়েতম্মাৎ স্বানরনত কারণম্ ॥ ৩২৯ ॥ ৮ 

সংসারপ্রবৃতি হইতে স্বরূপের ধ্বংস হয়, স্বরূপবিত্রষ্ট অধঃপতিত পুরুষের | 
ধংস ভিন্ন আর পুনরুখান দেখা যায় না, সুতরাং অখিল অনর্থের কারণস্বরূপ : 
সংকল্প আশু ত্যাগ করিবে | ২৭ ॥ 

অতঃ প্রমাদান্ন পরোধান্ত মৃত্যুর্বিবেকিনো! ব্রহ্মবিদঃ সমাধৌ। 
সমাহিতঃ দিদ্ধিমুপৈতি সম্যক, সমাহিতাত্মা ভব সাবধানঃ 1৩৩০ 

_ ।বৰেকী ব্র্জ্ঞ ব্যক্তির সমাধিবিষয়ে অনবধানতা! ঘটিলে তদপেক্ষা আর | 
ৃত্যুত্ববূপ কি আছে? অর্থাৎ উহাই তাহার মৃত্ন্বরূপ, কিন্তু সমাধি-বিষয়ে 
ধিনি মনোযোগী, তিনি আশু সর্বথা সিদ্ধি প্রাপ্ত হন; অতএব তুমি 
সমাহিতমনা এবং সতর্ক হও ॥ ৩৩০ ॥ 

জীবতো যন্য কৈবলাং বিদেহে চ স কেবল: । 

যৎকিঞ্চিৎ পশ্ঠতো ভেদং ভয়ং ব্রতে যজুক্রুতিঃ ॥ ৩৩১ ॥ 

বূর্কেদে লিখিত আছে, ধাহারু জীবিতাবস্থাতে মুক্তি হয়, তাহার 
দেহাবসানেও মুক্তি ঘটে, কিন্ত ফকিকিৎ ভেদদর্শী হইলে তীহারও. 
ভীতি থাকে ॥ ৩৩১ ॥ 

 যদ্দা কদা বাপি বিপশ্চিদেষ, ব্রহ্মণ্যনস্তেৎপ্যণুমাত্রভেদম্। 

পশ্যত্যথামুষ্য ভয়ং তদেব, বন্বীক্ষিতং ভিন্নতয় প্রমাদাঁৎ ॥ ৩৩২ ॥ 

সী ব্যক্তি যে কোন সময়ে অনস্ত ্দ্মভাবে যদি বিন্দমাত্রও ভেদ দেখেন, 

তবে তাহাও তাহার-পঙ্গে ভীতিগ্রদ হয়, কারণ, প্রমাদ-নিবন্ধন ভি্রূপে রর 

যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তাহাই ভয়প্রদ ॥ ৩০২ ॥ 

শ্রুতিস্থৃতিন্ায়শতৈ নিষিদ্ধে, দৃষ্ঠেহত্র ষঃ ্বাত্মতিং করোতি। চি 

উপৈতি দুঃখোপরি দঃখঞ্জাত+ নিষিদ্ধকর্তা স মলিঙ্গুচো যথা ॥৩৩৩।. 

অতি, স্বৃত্তি, হ্যায় প্রভুতি: অসংপ্য শাস্ত্রকর্তক মিথ্যাত্বরূপে নিষিদ্ধ এই ্  

. দ্বব্ সকলে যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান করে, সে অবিহিত-কার্ধ্যকারী মলমাসেরে ূ রঃ 

' ন্কায অকর্দণ্যঃ সে রেশের উপর রেপরাশি প্রা হয় ॥ ৩৩৩ 
8. 

শন 



র যাতি দর হি সিডি] মির | 

_ মিখ্যাভিসন্ধানরতন্ত নস্রোদুষ্টং তদেতদ্যদ। চীরচৌরয়োঃ 1 ৩৩৪ ॥ 

যেমন অচৌর ও চৌর ছুই জনের কর্মজনিত গতি পৃথক পৃথক্রূপ হয়, 
তক্ধপ সৎপদার্থে অনুরাগী পুরুষই মুক্ত, নিত্য আপনার প্রীধান্কে প্রাপ্ত 
হ্ন এবং মিথ্যা পদার্থে অনুরাগবিশিষ্ট ব্যক্তি আশু বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ৩৩৪.। 

যতিরসদনুসদ্ধিং বন্ধহেতুং বিহায়, | এ 

্বয়য়মহমন্দীত্যাতবদৃষ্ট্যে তিষ্টেহ। | 

স্থথয়তি নন্ু নিষ্ঠা ব্রহ্মণি স্বান্ুভৃত্যা, 

_ হরতি পরমবিষ্তা কাধ্যদুঃখং প্রতীতম্ ॥৩৩৫। 

যোঁগী ব্যক্তি বন্ধনের কারণম্বরূপ অসৎ অন্বেষণ ত্যাগ করত “সাক্ষাৎ 

ব্রন্ম আমি হই,” এই প্রকার আত্মদর্শন দ্বারা অবস্থিত থাকিবেন। হে বৎস! 

ব্রন্মপরায়ণত্ব আত্মানুভাব দ্বারা সুখী করে এবং প্রকাশিত অবিগ্যাকাধ্যরূপ 

যাঁতনারাশি ধ্বংস করে ॥ ৩৩৫ ॥ 

বাহ্ান্ুসন্ধিঃ পরিবদ্ধয়েৎ ফল, দুর্বাসনীমেব ততস্ততোহধিকাম্। 

জ্ঞাত্বা বিবেকৈঃ পরিহৃত্য বাহং, স্বাআমানসন্ধিং বিদরধীত নিত্যম্ ॥৩৩৬।॥ 

বাহাবিষয়ের অন্বেষণ দ্বারা উত্তরের অধিক দুর্বাসনারূপ' ফল বৃদ্ধি 

পায়) স্ৃতরাঁং বিচার দ্বারা ব্রন্ধ বিদিত হইয়া বাহপদার্থসমূহ পরিহার করত 

নিয়ত স্বীয় আত্মার অন্বেষণ করিবে ॥ ৩৩৬ ॥ 

বাহে নিরুদ্ধে মনসঃ প্রসন্নতা, মনঃপ্রসাদে পরমাত্মদর্শনম্ | 
তশ্মিন ্দৃষ্টে ভববন্ধনাশো, বহিনিরোধঃ পদবী বিমুক্তে: ।৩৩৭| 

বাহবস্ত নিরুদ্ধ হইলে মন বিশুদ্ধ হয়, মন বিশুদ্ধ হইলে পরমাত্মার সাক্ষাৎ. 
"বটে এবং পরমাত্মার সাক্ষাৎ হইলে সংসারবন্ধন-মোচন . হয়, স্ৃতরাং বাহ্ 

বস্ত্র সংরোধই নত মারগন্বরূপ ॥ ৩৩৭ ॥ 

৮. কঃ প্ডিতঃ সন্ সদসছ্িবেকী, শ্রতিপ্রমাণঃ পরমার্থদরশী। 
_ জনান্ হি কৃরধ্যাদসতোইবলম্ব: স্বপাঁতহেতোঃ শিশুবনুমকষু ॥ ৩৩৮ ॥ 

 সদসৎপদার্থের বিচারকর্তী বেদপ্রমাণমানী পরমার্থজঞ- কেন্মুমকষু ্যস্কি 
সমস্ত দিদিত হইয়াও শির যায় সী অধ: পতনার্ধ অসৎপদার্থের আশ্রয় 

| লয় ? ৩৩৮ ॥ 



শঙ্করাচাধ্যের গ্রস্থমালী। ৪৩১ 
' : দেহাঁদিসং সর্তিমতো ন মুক্তিমুক্তস্য দেহাদ্যভিমত্যভাবঃ 1 

ুপ্তস্ত নো জাঁগরণং ন জাগ্রত, পন্য ভিরগণাশরয়ত্াৎ ॥ ৩৩৯ ॥ 

শরীরাদ্যভিমানী ব্যকির মোক্ষ হয় না এবং মুক্ত ব্যক্তির. শরীরাভিমান 
'নাই। কেন না, প্রস্ুপ্ত ব্যক্তিকে জাগরিত বলা যাঁয় না এবং জাগরিত 
ব্যক্তিকে প্রস্থপ্ত বলা ষাঁয় না, কারণ, জাঁগরণ ও নিদ্রার গুপ-কাধ্য-সকল ভিন্ন - 

ভিন্নরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৩৯ | 

অন্তর্ববহিঃ স্বং স্থিরজঙ্গমেষু, জ্ঞাত্বাআ্মনাধারতয়! বিলোক্য। 

ত্যক্তণখিলোপাধিরথগ্রূপঃ, পূর্ণাত্বনা যঃ স্থিত এষ মুক্ত: ॥ ৩৪০ ॥ 

যিনি নিম্মল বুদ্ধিযোগে বাহা ও অভ্যন্তরগত স্থাবরজজমাদি বস্ততে 

ন্সাত্মাকে আধারন্বরপে সদর্শন পূর্ববক সমস্ত উপাধি ত্যাগ 'করিয়া অথগ্ড 
পরিপূর্ণন্ব্ূপে অবস্থিত থাঁকেন, তিনিই মুক্ত ॥ ৩৪০ | 

সর্বাত্মন৷ বন্ধবিমুক্তিহেতুঃ, সর্বাত্মভাবান্ন পরোইস্তি কশ্চিৎ। 

দৃশ্যাগ্রহে সত্যুপপছ্তেইসৌসর্ধাতআুভাবোইম্য সদাত্মনিষ্টয়া ॥ ৩৪১ ॥ 

সর্বথ! সর্বাত্মভাঁব অপেক্ষা বন্ধনমুক্তির উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই,দৃশ্যবস্ত্রর 

ক্ঞানাভাব হইলে সর্ব! আত্মনিষ্ঠা দারা পরমাত্মার সর্ধাত্মভাব জন্মে ॥ ৩৪১1 

ৃশ্স্যা গ্রহণং কথং সু ঘটতে দেহাত্মনা তিষ্ঠছে?, 

বাহার৫ানুভবপ্রসক্তমনসম্ভততক্রিয়াং কুর্বতঃ। 

সংন্তন্তাথিলধশ্মকর্বিষয়ৈনি ত্যাজুনিষ্ঠটাপরৈ- 

স্ত্বজ্ৈঃ করণীয়মাত্মনি সদাননদেচ্ছুভি্যত্ুতঃ ॥ ৩৪২ ॥ 

যদ্দি বল, নিখিলধর্মকর্মমবিষয়ত্যাগা, নিত্য আত্মনিষ্ঠাবান্, ব্রহ্গানদ্গেচ্ছু, 

ততুজ্ঞ ব্যক্তি সযত্বে আত্মীতে যে দৃশ্যপদার্থের অগ্রহণ করেন, সে দৃশ্যপদা- 

ফের অগ্রহণ দেহে আত্মীভিমাঁনরূপে অবস্থিতিকাঁরী বাহাবিষয়ান্তভাবে 

আঁসক্তমন। ও তদনুরূপ ক্রিয়াকাগুকরণশীল বাক্তির স্থূন্ধ কি প্রকারে 

হইতে পারে? ৩৪২ ॥ | 

সর্বাত্সসিদ্ধয়ে ভিক্ষোঃ কৃতশ্রবণকম্মপণঃ । 

সঙ্ধাধিং বিদধাত্যেদ শাস্তো দাস ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৩৪৩ ॥ 

_. শ্ বিষয়ে বল! যাইতেছে ষে, গুরু হইতে কৃতশ্রবণ, কৃতকণ্ধা ভ্ক্ষির 

'ং ধর্বাহ্মাসিদ্ধি জঠ্য শাস্তে! দাস্ত” এই ই শ্রুতি, সমাধিবিধ*ন 25 ॥ ৬৪৩ ॥ 
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রর ৃ 

রর এমন বলিষ্ঠ অহঙ্কারের ধ্বংস করিতে হঠাৎ সমর্থ হন না, কেন ন' 
রঃ স্হাা নির্ষিকল্প সমাধি দ্বারা অটলভাবে বির!জ করেন,(ভাহাদিগের অস্ত 
এ করণে অনন্ত অনর্থের উৎপাঁদিকা বাসনা, প্রাদ্ভূ'তা হয়, ৩৪৩ | 

 অহবুদধোব মোহিন্তা যোজরিতানতেকলাৎ | 
'বিক্ষেপশিঃ পুরুষং বিক্ষেপয়ত্ি তদ্গুণৈঃ॥ ৩৪৫ ॥ ৯ 

... বিক্ষেপশক্তি মোহজনিকা অহংবুদ্ধির আবরণনিবন্ধন পুরুষকে রঃ 
নিয়োজিত করিয়৷ অহংবুদ্ধির কাধ্য দ্বারা বিহ্দিপ্ত করে ॥.৩৪৫ ॥ 

৮. বিক্ষেপশক্িবিজরো বিষমো বিধাতুং, ' 
নিঃশেষমাবরণশক্কিনিবৃত্ত্যভাবে। 

_. দৃগতৃশুয়োঃ স্কুটপয়োজলবদ্িভাগে, 
নস্টেতাবরণমাত্মনি চ স্বভাঁবাৎ ॥ ৩৪৬ ॥ 

& 

নিঃশেষে আঁবরপশকতি সম্যক্ নিবৃত্তি না পাইলে বিক্ষেপশক্কিকে জয় করা 
দুরূহ, প্রকাঁশিত দুগ্ধ ও জলের ন্তায় দর্শন ও দৃশ্ত এই পদার্থঘয়ের বিভাগ 

| নে স্বভাবতঃ আত্মাতে সেই আবরণ বিদুরিত হয়॥ ৩৪৬ ॥ 

_ নিঃসংশয়েন ভবতি প্রতিবন্ধশৃদ্টে?, 
বিক্ষেপণং ন হি তদা ষদ্দি চেন বার্থে। 

_ সমাশ্িবেকঃ স্ষুটবোধজন্যো, বিভজ্য দৃগ-দৃশ্যপদার্ঘতত্বম্ 1" 
ছিনত্তি াক্ারুতমোহবন্ং মম্মাঘিমুক্্ত পুনন সংস্তিঃ ॥ ৩৪৭ ॥ 

ৃ মিথ্যা পদার্থে বিক্ষেপ না থাকিলে প্রদীপ '্ঞানজন্ত সম্যক্ বিবেক, দর্শন ৯ দষ্বস্তর তত্ববভাগ করত নিঃ সনেহ প্রতিৎন্ধকরহিত হয় মায়ারুত মোহ 
, বনধনিকে ছেদন করে। যে ব্যক্তি মায় রুত মোহবন্ধন হইতে মুকিলাভ করিয়া 
ছেন, শীহার পুন, সংসারনিবৃতি হয়॥ ৩৪৭ ॥ 

কিং তা গুন সর বীনা সমুপেুযোহস্ত ॥ ৩৪৮ | 



তন্ম করে, সুতরাং অধৈতভারপ্রত পুরুষের কার আর সং সারাস্কৃুরজণ« 
বীজের সম্ভাবনা হয় না॥ ৩৪৮। 

আবরণ নিবৃতিভবতিচ সম্যাক্দারধদশনত: | 
_ মিথ্যা্ানবিনাশস্তিক্ষেপজনিতদু :খনিবৃত্তিঃ ॥ ৩৪৯ ॥ 

সম্যক তত্বদর্শন দারা আবরণনিবৃত্তি হয়, আবরণ হইতে মিথ্যাঙ্ঞান ধ্বংস 
পাঁয় এবং মিথ্যাজ্ঞান লোপ হইলেই বিক্ষেপজরনিত ক্রেশের শান্তি হইয়া 
থাকে ৩৪৯ ॥ 

এতত্রিতয়ং ৃ ষ্টং সম্যক রজ্জুস্বরূপবিজ্ঞানাঁৎ। 

তন্মাঘস্বতত্বং জ্ঞাতব্যং বন্ধমুক্তয়ে বিদুষাঁ ॥ ৩৫০ ॥ 

রজ্জুর স্বরূপজ্ঞান হইতে আবরণ, বিক্ষেপ এবং মিথ্যা জ্ঞান এই তিনটি 
সম্যক লক্ষিত হয়, অতএব সুর্ধীব্যক্তি বন্ধনমোচনার্ঘ তি সহিত পরম 
পুরুষকে বিদিত হইবেন ॥ ৩৫০ ॥ 

অয়োপ্লিযোগাঁদিব সৎসমন্বয়াম্মাত্রাদিরূপেণ বিজ্ভ্তে ধীঃ। 
তৎকার্ধ্যমেতত্রিতয়ং যতো! মৃযা, দৃষ্টং ত্রমন্থপ্রমনোরথেষূ ॥ ৩৫১ ॥ 

বৃদ্ধি লৌহ ও বহিসংযোগের ন্যায় সতবস্তসন্বন্ধ .বশতঃ ইন্জরিয়বৃত্ত্যা দিরূপে 

উত্তম অধমের একত্বরূপ বিবেকার্ি সমস্ত অবিষ্তারূপ: বিনকবেকে 

প্রকাশ পাঁয়, এ বুদ্ধির কর্ম পূর্ববকথিত আবরণা্দি ভ্রিতয় ; উহা! হইতে ভ্রম, 
স্বপ্ন ও বানাতে পদীর্থসমূহ মিথ্যা দর্শন হয় ॥ ৩৫১ | 

ভতো। বিকাঁরাঃ প্রক্কতেরহং মুখাদ্দেহাবসান। বিষয়াশ্চ সর্ব ॥. 

ক্ষণেহতথাভাবিতয়া হ্মীযামসব্রমাত্মা তু কদাপি নান্ঠিথা ॥ ৩৫২ ॥ 

ঃ আমি, তুমি ইত্যাদি ও দেহ, মৃত্যু এবং সমস্ত বিষয় প্রকৃতির বিকার, এ, 

সমস্থ মুহূর্তমধ্যে অন্য প্রকার হয় বলিয়া অদৎ, কিন্তু সব্্প আত্মা কদাচ অন 

প্রকার হন নাঁ॥ ৩৫২ ॥ 
| 

নিত্যাঘরাখগুচিদেকরূপো? বৃদ্ধাদিসাহ্বী সদসঘিলক্ষণঃ। 

অহ্ং-পধপ্রত্যরলক্ষিতার্থঃ) প্রত্যক্ সদানন্দঘনঃ পরাত্মা॥ ৩৫৩॥ 

৫৫--৫৬ 

এ 



৪8৩৪. . র গ্রন্থমালা 
পরমাস্মা নিত্য, এ অখণ্ড, চিৎ, একরূপ, বৃদ্ধির সাক্ষী, সৎ ও অলৎ 

হইতে বিশেষলক্ষণবিশিষ্ট এবং অহং এই পদজ্ঞন দ্বারা লক্ষিতবিষয় অর্থাৎ 
অহমের প্রক্কত বাচ্যঃ প্রত্যক্ নিবিড় নিত্য সুখন্বূপ ॥ ৩৫৩॥ 

_ ইথং বিপশ্চিৎ সদসদ্বিভজ্য, নিশ্চিত্য তত্বং নিজবোৌধদৃষ্্যা । | 
জ্ঞাত স্বমাত্বানমখণ্ডবোধং, তেভ্যে বিমুক্তঃ ন্বয়মেব শাম্যতি ॥ ৩৫৪.॥ 

নুধীব্যক্তি এই প্রকারে সৎ ও অসৎ পদীর্থ বিভাগ করিয়া আত্মজ্ঞান 

দ্বারা তত্বনিশ্চয় করত অখগুজ্ঞানন্বূপ আপন আত্মাকে বিদ্রিত হন এবং 

্বয়ংই তত্তৎবিকাঁর হইতে বিমুক্ত হইয়া শান্তি প্রাপ্ত হন ॥ ৩৫৪ ॥ 

অজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থিনিঃশেষবিলয়ন্তদা | 

সমাধিনা বিকল্পেন যদাদ্বৈতাত্ুদর্শনমূ ॥ ৩৫৫ ॥ 

ষে সময় নির্ধ্িকল্প সমাধি দ্বারা অদ্বৈত আত্মার সাক্ষাৎ হয়, তখন 
অজ্ঞানরূপ হৃদয়গ্রন্থি নিঃশেষে বিলীন হইয়া যাঁয় ॥ ৩৫৫ ॥ 

ত্বমহমিদমিতীয়ং কল্পন। বুদ্ধিদোষাঁৎ, 
প্রভবতি পরমাত্মন্ন্বয়ে নির্বিশেষে । 

প্রবিলসতি সমাধাবন্ত সর্ধো বিকল্লো, 

বিলয়নমুপগচ্ছেদ্বস্ততত্বাবধ্ৃত্যা ॥ টা 

 বুদ্ধিদোষনিবন্ধন অদ্ধয় সর্বন্বব্ূপ পরমাত্মাতে তুমি, আমি এবং জগৎ 

ইত্যাদিরূপ কল্পন হয়, কিন্ত সমাধি দ্বারা আত্মভাব আবিভূত হইলে বস্তুর: 
স্বরূপনিশ্য় হেতু সমস্ত বিকল্প ধবংস হইয়া যাঁয় ॥ ৩৫৬ ॥ 

শস্তে! দাস্তঃ পরমুপরতঃ ক্ষাস্তিযুক্তঃ সমাধিং, 

কুর্বন্লিত্যং কলয়তি যতিঃ স্বস্য সর্ববাত্বভাঁবম্ । 

তেনাবিদ্যা-তিমিরজনিতান্ সাধু দগ্ধ বিকল্লান, 

ব্রহ্ধারৃত্যা নিবসতি সুখং নিক্ষিয়ো নির্ব্বিকল্পঃ ॥ ৩৫৭ ॥ 

শম-দম-যুক্ত, অত্যন্ত 'বিরত, ক্ষমাশীল যতি নিয়ত সমাধি করত স্বীয় 
সর্বাত্মভাঁব বিদিত হইতে পাঁরেন এবং উক্ত ভীব দ্বারা অঁবিষ্তারপ তিমির 
হইতে জ্যোতি নিখিল বিকল্পকে নিঃশেষে ভস্মীভূত করিয়। নিপ্িয় নিৰিকল্প 
র্ষস্বরূপে আনন্দ অবস্থিতি করেন ॥ ৩৫৭। | 



শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমালা। . ৪৩৫ 
লমাহিতা যে প্রবিলাপ্য বাস্ধং আোত্রাদিচেতঃ স্বমহং ্দাক্মন | ্ 
ত এবমুক্তা ভবপাঁশবন্ধৈর্নাস্যে তু পারোক্ষ্য কথাভিধায়িনঃ ॥ ৩৫৮॥ 

ধাহারা সমাধিমান্ হইয়া বাহ্বিষয়, শ্রোক্রাদি ইন্দ্রিয়, চিত্ত ও জীবাত্মা 
এবং অহংবুদ্ধি ইত্যাদি সমন্তই চিদাত্মসতে লয় করিয়া! সংস্থিত হন, তাহাঁরাই 
ভববন্ধন হইতে মুক্ত হন, কিন্তু কেবল মুখে অহং ব্রহ্মমাত্রবাদী পুরুষেরা 
তদগতি প্রাপ্ত হইতে পারে না ॥ ৩৫৮ ॥ 

উপাধিভেদাৎ স্বর়মেব ভি্যতে, চোপাধ্যপোহে হ্বয়মেব কেবল: । 
তম্মাদুপাধের্বিলয়ায় বিদ্বান, বসে সদা কল্পসমাধিনিষ্ঠয় ॥ ৩৫৯ ॥ 

উপাঁধির ভেদবশতঃ আপনি ভিন্নরূপে বোধ হয় এবং উপাধির ক্ষয় হইলে 
(কেবল আপনিমাত্ত অবশিষ্ট থাকে, স্থতরাং পণ্ডিত বাক্তি উপাধির ক্ষয় হেতু 

'দেহাস্তকাল যাবৎ সমাধিনিষ্ঠায় নিরত থাঁকিবেন ॥ ৩৫৯ ॥ 

৮”সতি সক্তো। নরো যাতি সন্ভাবং হোকনিষ্টয়! | 
কীটকো ভ্রমরং ধ্যায়ন্ ভ্রমরত্বায় কল্পতে ॥ ৩৬০ ॥ 

ষেমন তৈলপায্িকা ভ্রমরকীটকে ( কাঁচপোঁকাকে ) ভাবিয়া ভ্রমরত্ব লাভ 
করে, তদ্রপ ব্রন্ধে সংলগ্ন ব্যক্তি ব্রঙ্মনিষ্ট দ্বারা ব্রহ্ধ প্রাপ্ত হন ॥ ৩৬০ ॥ 

_কক্কিয়ান্তরাসক্তিমপান্ত কীটকো, ধ্যায়ন্নলিং তং হালিভাবমৃচ্ছতি | 

তখৈৰ যোগী পরমাত্মতত্বং ধাাত্বা সমায়।তি তদৈকনিষ্টয়া ॥ ৩৬১॥ 

তৈলপাক্সিকা অন্ত কর্মে অন্থুরাগ বর্জন করত নিক্ত ভ্রমর ধ্যান পূর্বক 

যেমন ভ্রমরত্ব প্রাপ্ত হয়, তক্রপ যোগী ব্যক্তি সর্বদা পরমাত্মতত্ব চিন্তা পূর্বক 

একনিষ্টা ছার! উত্তম ব্রদ্মত্ব লাভ করেন ॥ ৩৬১ ॥ 

. অতীব সুক্ষং পরমাত্মতত্বংঃ ন স্কুলদৃষ্ট্যা প্রতিপত্রুমহ্ভি | 

সমাঁধিনীত্যন্তনুস্ক্মবৃত্ত্যা, জঞাতব্যমার্্ৈরতিশুদ্বৃদ্ধিভিঃ ॥ ৩৬২ ॥ 

অতি সুন্ম পরমাত্মতত্বকে স্থৃলদৃষ্টি দ্বারা কেহ জানিতে পারে না, কেবল 

বিশু বুদ্ধিমান মহাত্মারা যোগানষ্ঠান ও সমাধির' দ্বারা অবগত হন ॥ ৩৬১ ॥ 

যথা নুবর্ণৎ পুটপাঁকশোধিন্তং, তাক্ত 1 মলং স্বাত্মগুণং সমৃচ্ছতি॥ 

.. স্কগণ মন: সত্রজন্তমোৌমলং, ধাঁনেন সংত্যজ, সমেতি তত্বম 1৩৬৩ ৪ 



সে নালা বা তি এ য়া মলাদিত্যাগা ৃ 
নো প্রত হয নান খলা স্ব, রঃ তমোরপ মল 

১ ্ধকে লাভ'করে (৩৬৩ ॥ শি রর ভি 

জালা পন্ধং মনো নি রী বদা। 7২০ 
তর্দা সমাধি: সবিকল্পবঙ্জিত, স্থতোহস্বযানন্দরদান্ভাবকঃ ॥ ৩৬৪ 

রই প্রকার রদ অভ্যাঁস-নিবন্ধ। গুণবর্জত মন যখন পরিণতি প্রাপ্ত 
ৃ হই ব্রন্মে লব পায়, তখন নির্ববিকল্প এ সমাধি ্ বয়ং অদ্য আনন্দরস অম্ভক 

করায় ॥ ৩৬৪ ॥ 
চি 

 সমাবিনানেন সমস্তণাসনা, গ্রন্থের্বিনাশোহ থিলকর্মনাশিঃ | 

_ অন্তর্ধহিঃ সরবত এব সর্বদা, স্বরূপবিস্ফূর্তিরযত্্তঃ স্তাৎ ॥ ৩৬৫ | 

নির্বিকর সমাধি বার! নিখিল বাসনাবন্ধন ধংস হয় এবং সমস্ত কর্শ নাশ, 
' পায়, মুতরাং তখন সর্ববথা সর্ধবসময়ে অস্তর ও বাহে বিনাষত্বে স্বরূপে 

বস ৬ হয় ৩৬৫। | 

. শ্রুতেঃ শতগুণং বিদ্যান্মননং মননাঁধপি। 
 নিদিধ্যাসং লক্ষগুণমনস্তং নির্ব্বিকল্লকম্ ॥ ৩৬৬ ॥. 

. শ্রবণ অপেক্ষা মনন শতগুণ শ্রে্ঠ, মনন অপেক্ষা নিদিধ্যাসন, লক্ষগুণে 
প্রধান এবং নিদিধ্যাসন অপেক্ষা নির্ধবিকল্পভাব অনস্ত শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৬৬ ॥ 

: নির্বিকল্পসষাধিন। স্ছুটং ব্রদ্ষতত্বমবগম্াতে ফবম্। . 
. মান্তিথা চলতয়! মনোগতেঃ) প্রত্য়াস্তরবিমিশিতং ভবেৎ ॥ ২৬৭ ॥ 

 নির্ষিকল সমাধি দ্বার] নিঃ সন্দেছুই চিদ্তরহ্ম বিদিত হওয়া যায়,ন্ উপাচে 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেন না, 'মনোগতির চাঞ্চল্য নিবন্ধন অন্য পদার্থ 

আন ছারা মিিত হইয়া উঠে ॥ ৩৬৭। 
ক ০ 

অঃ সমাধবস্থ বতেন্দ্রিয়ঃ অন্গিরস্তরং শাস্তমনাঃ প্রতীচি। 
. বিধবং ংসয় বান্তমনবিষভয়া, কৃতং পদেকত্ববিলোকনেন ॥ ৩৬৮॥ 

নি হইয়া শান্তচিত্তে পরমাস্মাতে সর্বদা সমাধি ভাস কর, 

রর এবং বরদ্মের ৯ একন্বদশন ছারা নাধি ॥ ্ 
রা কর 7 ৩৬৮ 7. পা রনি | 



আগত পরথমারং বাছিবোধোংপরিপরঃ। রি 
নিরাশা চ নিরীহা চ নিতযমেকাস্তনীলতা ॥ ৩৬৯ হি ক 

বাকযনিরোধ যোগের প্রথম ঘবার, অপ্রতিগ্রহ ত্বিতীয়, নিশ্পৃহতা তৃতীয়, 
'নিশ্টেষ্টতা চতুর্থ এবং নিরন্তর বিজ্নাশ্রয় পঞ্চম বার ॥ ৩৬৯॥ 

একাস্তস্থিতিরির্রিয়ে।পরমণে হেতুর্দামশ্চেতস:, 
সংরোধে করণং শমেন বিলয়ং যায়াদহংবাঁসনা । 
তেনানন্দরসান্ৃভৃতিরচলা ব্রাঙ্মী সদা যোগ্িন- ূ 
সতম্মাচ্চিত্তনিরোধ , এব সততং কার্ধযং প্রযত্বান্থুনে ॥ ৩৭৮1 

বিরলে স্থিতি ইন্জিয়নিবৃত্তির কারণ ও চিত্তের সংরোধের হেতু, দম ও 
শমগ্ণ দ্বারা অহং-বাসনা ধ্বংস হয়, তাহাতে যোগিজনের সদা অচলানন্- 
রসাঙগভবক্রমে ব্রদ্ধলাভ হয়, সুতরাং চিত্ব-নিরোধে যত্ব করা কর্তব্য ॥৩৭* ॥ 

_. বাঁচং নিষচ্ছাত্মনি তং নিষচ্ছ, বুদ্ধ ধিয়ং যচ্ছ চ বুদ্ধিসাক্ষিণি | 
_ তং চাপি পূর্ণাত্বনি নির্ধিকল্পে, বিলাপ্য শাস্তিং পরমাং ভজন্ব ॥৩৭১। 

মনে বাক্যকে, বুদ্ধিতে মনকে, জীবাত্মাতে বুদ্ধিকে এবং নির্ব্িকল্প পুর্ট- 
ব্রদ্ষে জীবাস্ীকে লয় করিয়া পরম শাস্তি প্রাপ্ত হও ॥ ৩৭১ ॥ 

| দেহপ্রাণেক্রিয়মনোবুন্ধ্যাদিভিরুপাঁধিভিঃ । 
' ধৈর্ষৈর্ত্ৈ: সম্যোগন্তত্বস্ভাবোই্ত যোগিনঃ ॥ ৩৭২ ॥ 

দেহ, ইন্দিয়, মন, বুদ্ধি, প্র।ণ ইত্যাদি যে ষে উপাধির সহিত চিত্তবৃত্ধির 
যোগ হয়,যোগীর মনোবৃত্বি তত্তং-উপাধিগত হইয়া তত্বপ্ভাব লাভ করে 8৩৭২৪ 

 তন্রিবৃত্ত্য! মুনেঃ সম্যক সর্ববোপরমণং স্বখম্। 

সংদৃশ্যতে সদানন্দরসান্ভববিপ্লবঃ ॥ ৩৭৩ ॥ 

সেই সমস্ত উপাধি ও বৃত্তির নিবৃত্ত দ্বারা মুনির সম্যক্ (সর্বশাস্ধিরপ 

সুখ ও সদীনন্দরসান্ুভবের সঞ্চার. হইতে দেখা যায় ॥ ৩৭৩ ॥ 

 অন্তত্তযাগো বহিন্ত্যাগে বিরক্তন্তৈব যুজ্যতে । 

_অজত্যন্তর্বহিঃ সঙ্গ বিরক্তত্ত মুমুক্ষযা ॥ ৩৭৪ ॥ 

_বিরাসী ব্যক্তির অন্তঃস্ ও বহি:দঙ্গ বিসর্্রন কর! কর্তাবয; স্তরাং টা 

বিবেকী ব্যকি মুজিবাসন! করিয়া উক্ত উভয় সঙ্গ বর্জন করিবেন ॥ ৬+৪ র্ 



বিরত এব শঙোরডি ত্য ং তি নষ্ট: ॥:৩৭৫। | 

| র্ষন্াবান্ বিরক্ত ব্যক্তি বিষয়ের সহিত বহিঃসঙ্গ এবং অহমাদির 
সহিত অন্তঃসজ সব্বথা ত্যাগ করিতে সমর্থ হন ॥ ৩৭৫ ॥ 

বৈরাগ্যবোধো পুরুষস্ পক্ষিবত, পক্ষোৌ-বিজাঁনীহি বিচক্ষণত্বম্। 

বিষুকতিসৌধা গরতলাধিরোহণৎ তাভ্যাং বিন! নান্যতরেণ সিধ্যতি ॥ ৩৭৬। 

হে বিশ্ব! পুরুষের বিবেক'ও বিজ্ঞান এই দুইটি পক্ীর পক্ষদয়বৎ 

পক্ষরূপ বলিক৷ জান, ব্রক্মবিদ্. ব্যক্তি পক্ষদ্বয় ব্যতীত মুক্তিবূপ অট্রালিকাঁর 

উপরিতাগে কোনরূপে সমারোহণ করিতে সমর্থ হন না ॥ ৩৭৬ ॥ 

অত্যন্তবৈরাগ্যবতঃ সমাধিঃ, সমাহিতস্তৈব দৃঢপ্রবোধঃ | 

্রবৃদ্ধতত্বস্য হি বন্ধমুক্তিমু্তাত্মনো নিত্যন্থখান্থভৃতিঃ ॥ ৩৭৭ ॥ 

অত্যন্ত বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির সমাধি হয়, সমাধিমাঁনের পূর্ণজ্ঞান জন্মে, 
পূ্ণজ্ঞানীর বন্ধনমুক্তি হয় এবং মুক্তাত্মার নিত্যানন্দান্থভব হইয়া থাকে ॥৩৩ 

বৈরাগ্যান্ন পরং সুখস্য জনকং পশ্ঠামি বশ্যাত্মন- 
্তচ্ষেচ্ছদ্ধতরাত্বোধসহিতং স্বারাঁজ্যসাআাজা-ধুক্। 
এতত্বারমজশ্রমুক্তিযুবতেরধন্মা ্বমন্মা ৎ পরং, 

র্বত্রাম্প হয়া সদাত্মান সদা প্রজ্ঞাং কুরু শ্রেরসে ॥ ৩৭৮ ॥ 

রি 

জিতেন্দ্রির় ব্যক্তির পক্ষে বৈরাগয অপেক্ষা প্রধান স্ুখপ্রদ অন্ত 

ক্ষিছুই নাই, সেই বৈরাগ্য বিশুদ্ধ সাত্মজ্জানের সহিত মিলিত হইলৈ 
নির্ববাণপদ অর্পণ করেন, কেন না, এ জ্ঞানবিশিষ্ট বৈরাগ্য সর্বদা 

মুক্তিরূপ যুবতীর দ্বারশ্বরূপ, এই হেতু তুমি কেবল সর্বদ্রব্যে .স্পৃহারহিত 
চিির্াগারার রারাদারা | 

_ আশাং ছিন্ধি বিষোপমেযু বিষয়েঘেষৈব মৃত্যেঃ কৃতি- 

্ত্যক্ত1 জাতিকুলাশ্রমেঘভিমতিং ুগ্চাতিদূরাৎ জিযাঃ। | 

দেহাদাঁবসতি ত্যজাত্মধিষণাং প্রজাং কুরুতাত্মনি, 

স্বং ভ্রষ্টাৎশ্তমনোহসি নিষ্বপ্রপরং ব্রহ্মালি বদধস্ত্তঃ ॥ ৩৭৯ ॥ 



০ শঙ্করাচায্যের গ্রস্থমালা। ৪৩৯ 

আশ্রমগত. অভিমান ত্যাগ করিয়া অতিদূর হইতে কাষানকল বিসর্ন ৃ 
কর এবং অনিত্য শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর, আপনার আত্মীতে 

বদ্ধিষোগ কর, তাহা হইলেই তুমি মনোরহিত অদ্য র্কসাক্ষী পরর্বস্বরূপ 
হইবে ॥ ৩৭৯ ॥ | 

লক্ষ্যে ব্রদ্মণি মানসং দৃঢতরং সংস্থাপ্য বাহোন্দরিয়ং 
স্বস্থানে বিনিবেশ্য নিশলতনুশ্চোপেক্ষ্য দেহস্থিতিম্। 

_. ব্রহ্মাট্বৈক্যমুপেত্য তন্মসতয়। চাখণ্তবৃত্ত্যাহনিশঃ, 
ব্রহ্মানন্দরসং পিবাত্মনি মুদা শৃন্যৈঃ কিমন্যৈ ভূশিম্ ॥ ৩৮০ ॥ 

লক্ষ্যস্বরূপ ব্রন্মে মনকে অটলভাবে স্থাপন করিয়া বাহন্দ্রিয় গ্রামকে 

এ স্বস্থানে নিবিষ্ট করত স্থির হইয়া দেহস্থিতি উপেক্ষা কর এবং ব্রহ্গে, 

স্বীয় একত্বলাভ করত ব্রহ্ষস্ববূপে অনন্তনিষ্ঠা দ্বারা সর্বদা সানন্দে আপনাতে 

স্থিত ব্রঙ্গানন্দরল ভূরিপরিমাঁণে পান কর; নিক্ষল ত্রন্ধ ব্যতীত অন্ত বস্তরতে 

আবশ্যক কি ? ৩৮০ ॥ 

অনাম্মচিন্তনং ত্যক্ত1 কশ্মলং দুঃখকারণম্। 

চিন্তয়াক্ানমানন্দরূপং যন্মুক্তিকারণম্ ॥ ৩৮১ ॥ 

আত্মাতিরিক্ত পদার্থের ভাবন! এবং ছুঃখের হেতু মোহ ত্যাগ করিয়া 

মুক্তির কারণ আনন্দরূপ আত্মাকে ভাবনা কর ॥ ৩৮১ ॥ 

এষ স্বয়ং জ্যোতিরশেষসাক্ষী, বিজ্ঞানকোষে বিলসত্যজঅম্। 

লক্ষাং বিধায়ৈনমসদ্বিলক্ষণমখণ্ডবৃত্যাত্মতয়ানুভাবয় ॥ ৩৮২ 

সাক্ষী) সদা বিজ্ঞানময়কোষে 
. এই আত্। স্বয়ংজ্যোৌতিংস্বরূপ, সকলের 

করিনা! একনিষ্া 
প্রকাশমাঁন, সুতরাং অসৎ হইলে বৈলক্ষণ্যযুক্ত ব্রন্ধকে লক্ষ্য 

দ্বারা আত্মস্বরূপ চিন্তা কর ॥ ৩৮২ ॥ 

তি বৃত্ত প্রতাপ | 

উল্লেখয়ন্ বিজানীয়াৎ স্বস্বরূপতয় স্ফুটম্ ॥ ৩৮৩ 1 

জ্ঞানাস্তরবিহীন একমাত্র বৃত্তি্ারা ্ রদ্ধনাম উচ্চারণ করত স্বীয় স্বরূপে 

 তীহাকে সম্যক্ বিদিত হইবে ॥ ৩৮৩॥ 



রে এই ্াসমাহত ব্ষভাহ রঃ করিয়া অবিষ্লাকমিক ভপ ৰা 
'শরীরাদি বস্তুতে অন্বৃদ্ধি ত্যাঙগ করত নিঃসম্পর্ক হইয়া স্ছরঘটাদিবৎ 
অবস্থান করিবে ॥ ৩৮৪ ঢা. 

৯ বিশুদ্ধ: করণং স্বরূপে, নিবেন সা্িধাববোধরাে |. | 
শনৈঃ শনৈনিশ্চিলতামুপান্য়ন্, ূর্ণাত্মেবাহুবিনো কুয়েত: 1৩৮৫। 

: সর্বসাক্ষী চিন্মাতর স্বীয় স্বরূপ ব্রহ্দে বিশুদ্ধ অস্তরঃকরণ বেলি অল্প 

"অল্প অভ্যাসক্রমে নিশ্চলতা লাভ করত শেষে নিন আপনাকে 
খপ্রত্যক্ষ করিবে ॥ ৩৮৫ ॥ 

দেহেজ্িরপ্রাণমনোহ্হমাদিভিঃ,ম্বাজ্ানক, শৈরবিলৈরপাবিভি: | 

বিমুক্তমাত্মানমথগ্রূপং, পূর্ণ মহাকাশমিবাঁবলোকযে ॥ ৩৮৬ ॥ 

আপনার অজ্ঞান দ্বারা কল্পিত শরীর, ইন্দডিক, প্রাপ, মন, অহমাদি সমস্ত 

উপাধি-বঞ্জিত অথওক্বরূপ পূর্ণব্ন্ধকে মহাকাশবৎ দর্শন করিবে ॥ ৩৮৬॥ 

হটকলসফুক্লকীমুখৈরগগনমূপাবিশতৈর্বিমুক্তমেকম 1. %. 

ভবতি ন বিবিধং তখৈব শুদ্ধং, পরমহমাদি বিশ্ক্রমেকষেক ॥ ৩.৭ ॥ 

.. যেমন আকাশ ঘট, কলস, ধাণ্তাঁধার, তৈলাঁধার প্রভৃতি শত শত উপাধি 
হইতে মুক্ত হইলে একমাত্র বোঁধ হয়, তক্প শুদ্ধ পরব্রহ্ধ অহমাঁদি হইতে মুক্ত 
হইলে নানা উপাধিরূপে অনুমিত না হইস্তা একমাত্র বোধ হন 1 ৩৮৭ ॥ 

ব্রঙধাদিস্তঘপরয্তা মৃযামাত। উপাধরঃ |. 
ততঃ পূর্ণং স্বমাত্মানং পশ্ঠেদেকাত্মনা স্থিতম্। ৩০৮ 

অন্ধ হইতে তণাদিগুচ্ছ পর যাবতীয় উপাধিসমূহ মিথ্যামাতর, শুতরাং 
পি বকীয আত্মাকে একস্বরূপে অবস্থিত দর্শন করিবে ॥৩৮৮॥ 

ডি লু 2 নিস 

ম ॥ ৩৮৯ ॥ 



288১ রর 

* আছি বার রা ৰ 
ক পৃথক্ হর না,যেমন ভ্রাস্িদৃষ্টর দ্বারা রঙ স্পযপ হয় এবং ভ্রান্তিষিগমে 
_রজ্ছমাত্র রে, তত্্রপ ত্রান্তিদ্বারা জগং-সংসার হয় এবং ্াসিবিগমে রক্ষ-. 
৮ স্বরূপ হইয়া থাঁকে ॥ ৩৮৯ | : | 

ৰ  ব্রন্ধা স্বয়ং বিষুঃঃ মিত্র স্বয়ং শিবঃ 1 

স্বয়ং বিশ্বমিদং সর্ববং সবস্মাদনতন্ন কিঞ্চন ॥ ৩৯০ ॥ ্ 
এই আত্মাই ইন্র ব্রা বিঞু, শিব এবং আত্মা চরাচর বিশ্ব; স্ৃতরাৎ 

| নাস! ব্যতীত অন্য কিছুমাত্র নাই ॥ ৩৯০ ॥ | | 

+ঠ অন্তঃ স্বয়ং চাপি বহিঃ স্বয়ঞ্চ, স্বয়ং পুরস্তাৎ স্বরমেব পশ্চাৎ। 

স্বয়ং হাবাচ্যাং স্বয্পমপ্যুদীচ্যাং, তথোপরিষ্টাৎ স্বযমপ্যধস্তাৎ ॥ ৩৯১ ॥ 
আত্ম! অন্তরে, বাহে, সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, উত্তরে, উর্ধদেশে ও 

ন্সমধোদেশে বিদ্যমান ॥ ৩৯১ ॥ 

চি 

৮ তরজগফেনন্রমবুদ্বুদাদি, সর্ধং স্বরূপেণ জলং যথা! তথ । 
'চদেব দেহাগ্যহমন্তমেতত, সর্বং চিদেবৈকরসং বিশুদ্ধম্ ॥ ৩৯২ ॥ 

রঙ্গ, ফেন, আবর্ত,বিশ্ব ইত্যাদি সমস্ত যেমন প্রকৃত' জলমাঁজই হয়,তদ্রপ 

শরীর, ইন্জরিয়, প্রাণ এবং অহং আদি সমন্তই চিন্মাত্র হইয়! থাকে; সুতরাং 

একরসম্বরূপ বিশুদ্ধ চিন্মাত্র বিদ্যমান আছেন ॥ ৩৯২ ॥ 

সদেবেদং সর্ধবং জগদবগতং বাজ্মনসয়্োঃ, 

সতোহন্তরান্ত্যেব প্রকৃতি-পরসীয়ি স্থিতবতঃ। 

পৃথক্ কিং মৃত্মায়াঃ কলসঘটকৃুভ্তাদ্যবগতং, 

বদত্যেষ ত্রান্তত্বমহমিতিমার়ামদিরয়। ॥ ৩৯৩ ॥ 

. বাক্য ও মন দ্বারা বিদিত এই নিখিল জগৎ সংস্বরূপ,প্ররুতির পরসীমাতে 

স্থিত সেই সৎ পদার্থ ভিন্ন অন কিছুই নাই । কলস, ঘট ইত্যাদিরূপ বিদিত 

পদার্থ কি কখন মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন হয়? অর্ধাৎ যেরূপ তাহা সম্ভবে না, . 

তদ্রপ মায়ামদির দারা মত মজুয অথ 55 আমি" রগ প্রলাপ- 2 

বচন ব্যক্ত রি ৭ ৩৯৩ ॥ 

আনার ক্রিয়াসমভি হারে বত্র নান্তদদিতি শ্রতিঃ চি 2 ্ ৃ - 

$. ব্রবীতি দ্বৈরাহিত্যং মিথ্যাধ্যাসনিবৃততয়ে ॥ ৩১৪ ॥ 
ক 



8৪২ -.. শক্করাচার্ধ্ের গ্রনথমালা। 
করাও সহ জা কিছুই যাহাতে লাই, তিনিই ব্রহ্ম” ইহাই শ্রুতি, 

মিথ্যা অধ্যাসনাশার্থ-ব্রদ্ম ৫ঘতরহিত রূপ ব্যক্ত করেন ॥ ৩৯৪ ॥ : 

আকাশবরির্দলনির্ববকল্পনি: সীমনিম্পন্দননির্বিকারম্ | 

অন্তর্বহিঃ শৃন্তমনন্যমঘয়ং, স্বয়ং পরং ব্রহ্ম কিমস্তি বোধ্যম্ রে ৩৯৫ ॥. 

গগনবৎ নিশ্মল, নির্ববিকল্প, নিঃসীম, নিম্পন্দ, নির্বিকার, অনি শূন্য, 
অয়, স্বয্নং পরম্রদ্ধ ব্যতীত জ্ঞাতব্য আর কি আছে? ৩৯৫॥ 

. বক্তব্যং কিমু বিছ্যতেহত্র বহুধা ব্রদ্ষৈব জীব; স্বয়ং, 
ব্রন্মৈতজ্জগদাঁপরাণু সকলং ব্রহ্গাদ্ধিতীয়ং শ্রুতিঃ। 

ব্রদ্মেবাহমিতি প্রবুদ্ধয়তয়ঃ সংত্যক্তবাস্থাঃ স্ফুটং, 
্রন্ীভূয় বসস্তি সম্ততচিদানন্নংত্নৈতদ্ঞ্রবম্ ॥ ৩৯৬ ॥ 

হে শি্ত ! এ বিষয়ে নানারূপ বক্তব্য কি আছে? জীবই নিশ্চয় স্বয়ং 

্রহ্ধ, পরমাণু পর্য)স্ত নিখিল এই জগৎ ব্রন্ম ; কেন না, “ত্রন্ধ অদ্বিতীয়,” এইরূপ 
শ্রতি আছে। ব্রদ্ষই আমি, এই বোধবিশিষ্ট বাহপদার্থত্যাগী পুরুষেরা 
সাক্ষাৎ ব্রহ্ষস্বরূপ হইয়া চিরদিন চিদানন্দরূপে বাস করেন সন্দেহ নাই ॥৩৯৬ 

জহি মলময়কোষেহহংধিয়োথাপিতাঁশীং, | 
প্রসভমনিলকল্পে লিঙ্গদেহেহপি পশ্চাৎ। 

নিগমগদিতমূর্তিং নিত্যমানন্দমূর্তিং, 
স্বয়মিতি পরিচীয় ব্রন্মরূপেণ তিষ্ঠ ॥ ৩৯৭ ॥ 

মলময় স্থল দেহে অহংবুদ্ধি দ্বারা উত্বাঁপত আশাকে ধ্বংস কর, পরে 

বায়ুরূপ লিঙ্গশরীরস্থ আশাকে সবলে নাশ করিয়া বেদপ্রথিতকীর্তি, নিত্য, 

আনন্দমূর্তি ব্রন আমি, এইবপ বিদিত হইয়া ব্রন্মস্বূপে সংস্থিত 
হও ॥ ২৯৭ ॥ 

শবাকারং যাবস্তজতি মনুজন্তাবন্শুচিঃ, 

পরেভ্যঃ স্তাৎ ক্লেশে! জননমরণব্যাধিনিলয়ঃ | 
1... বদাআ্বানং শুদ্ধং কলম্তি শিবাকারমচলং, 

| তদ। তেভে)। মুক্তো। ভবতি হি হি শ্রুতিরপি, ৩৯৮ ॥ 

মনুষ্য যাবৎ শৰাকার দেহকে ভজন! করে, তাঁবৎ অপবিত্র থাকে 

এবং কামাদি শক্র হইতে অন্মমত্যু ও ব্যাধির আগারম্বরূপ ক্লেশ ভোগ করে, 



শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা। : 8৪৩ 
কিন্তু আপনাকে শুদ্ধ অচগ শিবন্বরপ বিদিত হইগে সেই সকল রেশ হইতে 

মুক্ত হইতে পারে, শ্রতিও ইহা নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৩৯৮ ॥ | 

 স্বাত্মন্যারোপিতাঁশেষাভাঁদবস্তনিরাসতঃ | 

খ্বয়মেব পরং ব্রহ্গ পূর্ণমন্বয়মক্রিয়ম্॥ ৩৯৯ ॥ 

আপনার আত্মীতে আরোপিত অশেষ অনর্থ বস্তর অপসারণ হইলে রা 

অন্ধয়, অক্রিয়, পরব্রহ্মস্বরূপ স্বয়ং প্রকাশিত হন ॥ ৩৯৯ ॥ 

সমাঁহিতায়াং সতি চিত্ববৃত্রো, পরাত্মনি ব্রহ্ম ণি নির্বিকল্পে | 

ন দৃশ্ঠতে কশ্চিদয়ং বিকল্পঃ, প্রজন্লমাত্রঃ পরিশিষ্যতে ততঃ ॥ ৪০০ ॥ 

নিত্য নির্বিকল্প পরমাত্বা! ব্রহ্গে চিত্ববৃত্তি স্থাপিত হইলে কোঁন বিকল্প 

দৃষ্ট হয না, তখন বাক্যের কোন ফলিতার্থতা থাঁকে না ৪০০ ॥ 

অসংকল্পে। বিক ল্পোহ্য়ং বিশ্বমিত্যেকবস্তনি । 

নির্ব্বিকারে নিরাঁকারে নির্বিশেষে ভিদা কৃতঃ ॥ ৪০১। 

নির্বিকার, নিরাকার, নির্বিশেষ, অদ্বিতীয় ব্রন্ম পদার্থে জগতরূপ ভেদ- 

জ্ঞান কোথায়? অতএব এ বিকল্প অসৎকল্পনা সন্দেহ নাই। ॥৪০১। 

ষট দরশনদৃশ্ঠাদিভা বশূন্যেক বন 

নির্ব্বিকাঁরে নিরাকাঁরে নির্ব্বিশেষে ভিদা কৃতঃ 1 ৪০২ ॥ 

দর্শনদৃশ্যা দিভাববজ্জিত, অদ্বয়, নির্বিকার, নিরাকার, বিতেদশূন্ধ ব্রহ্ম- 

পদার্থে ভেদজ্ঞান কোথায়? ৪০২ ॥ 

কল্সার্ণৰ ইবাত্যন্তপরিপূর্ণেকবস্তনি | 

নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিবশেষে ভিদা কৃতঃ ॥ ৪০৩ ॥ : 

প্রলয়কাঁলীন সাগরের ন্যায় অত্যন্ত পরিপূর্ণ, নির্বিকার, নিরাকার, 

নির্বিশেষ ব্রন্ষপদার্থে ভেদজ্ঞান কোথায় ? ৪০৩ । | 

তেজসীব তমো বত্র প্রলীনং ভ্রাস্তিকারণম্। 

অদ্রিতীরে পরে তবে নির্বিশেষে ভি ভিদা কৃত: 1 ৪5৪ ॥ 

ধেমন তেজে অন্ধকার বিলীন হয়, তক্রপ যে ব
্রন্ষে ্রাস্তির কারণ লীন 

হয়্, সেই অদ্ধিতীয় নির্বিবিশেষ পরমাত্মাতে ভেদজ
ঞাঁন কোথায় 1৪৯৪ 

ঙ 

৯. 



রা সুপ্ত ু খমা্া়াং তেদ তেদঃ কেন (বিলোকিত: 1 ৪০৫৭. 

ক ৷ একন্বরূপ পরর্রন্ষে ভেদকথা কি প্রকারে থাকিতে পারে? তি বসায় 

স্মখমাজবিষয়ে যে কিদ, তাহ! কে দেখিক্সাছে? ৪৭৫ ॥" | ূ 

টা ন হস্তি বিশ্ব পরতত্ববোধাত, সদাত্মনি বর্ধশি নির্বিকল্পে ॥ রি 

কালতয়োপ্যহিরীক্ষিতো শুণে, ন সবি তৃফিকালাস্ ॥৪*৬ ॥ 

যেমন রজ্জুতে দৃষ্ট সর্প রঙ জ্ঞান হইলে থাকে না! এবং মরীচিকাতে 
ৃষ্ট জলমরীচিকা তত্ববোধ হইলে থাকে না, তন্তপ পরমতত্ববোধ জন্মিলে 
নির্ষিকল্প সদাত্মা ব্রহ্মপদার্থে ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান এই কালত্রয়বিচ্ছেদে জগৎ 

'প্ধাকে না 1 ৪০৩৬ ॥ | 

মায়ামান্রমিদং ্বিতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ | 
ইতি ব্রতে শ্রুতি: সাক্ষাৎ নুুপ্তাবন্ুভূয়তে ॥ ৪০৭ ॥ : 

“এই ছ্বৈত জগৎ মায়ামাত্র ; উৎকৃষ্ট বস্তম্বরূপ ব্রদ্দই অদ্বৈত,” ইহা শ্রুতিতে 

লিখিত আছে, ইহার প্রমাণ সুুপ্তিকালে অনুভূত হয় ॥ ৪০৭ ॥ 

. অনন্ত্বমধিষ্ঠানাদারোপ্যন্ত নিরীক্ষিতম্। 
পণ্িতৈরজ্জুর্পাদে বিকল্প ভ্রান্তিজীবনঃ ॥ ৪০৮ ॥ 

ুধীগণ আধারে আরোপিত আধেয় পদার্থসকল অভিন্রূপে দর্শন 

করেন, রজ্জাদিতে সর্পাদি আরোপ যেমন ত্রাস্তিহেতু-তদ্রপ ব্রন্ধে বিশ্ববিকল্প 
লাকি বাতীত অন্ধ কিছুই. নহে ॥ ৪০৮ ॥ 

চিতসূলো বিকল্পোহয়ং চিত্তাঁভাবেন কশ্চন। 
,অতশ্চিতং সমাধেহি প্রত্যগ রূপে পরাত্মনি 1 ৪০৯ ॥ 

 চিত্তই এই বিকলের মূল, চিত্তের অভাবে কোন বিকল্পই বিদ্যমান থাকে 
সা; স্তরাং ্রত্যক্রূপ পরমাত্বাতে চিত্ত রণ কর ॥ 3০৯ 

| কিমপি সততবোধং কেবলানন্রপং, 
নিন্পমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহ |. 

নিরবধি গগনাভং নিফলং নির্ব্বিকল্পং,, 
যতি বিদ্বান অর লমাধৌ॥ ৪১০ ॥ 



| ব্য সম বিকালে নিক নিন নিভাবোবপ পে 
নিতামুক্ত, নিশ্েষ্ট, অসীম, গগনসম, নিল, নির্বিকর, আনন্দরপ এক পূর্ণব্রহ্ম; মা প্রতাক্ষ করেন ॥ ৪১০ ॥ 

রকৃতিবকতিশ ভাবনাতীতভাবং, 
সযরসমসমাঁনং মাঁনসং বন্ধদূরমূ। 

নিগমবচনসিদ্ধং নিত্যমস্মৎপ্রসিদ্ধং 

স্বদি কলয়তি বিদ্বান ব্রশ্পূর্ণং সমাধৌ ॥ ৪১১। 

বদ্বান্ ব্যক্তি সমাধিকালে প্রকৃতির বিকারহীন, অগিস্ত্যভাব, একরস, 

অতুল্য, বিশুদ্ধ, মনোবর্তি, বন্ধন হইতে অন্তরিত, বেদবচন দ্বারা প্রথিত এবং" 
নিতা অন্মদ্বিধ মানবগণের বিজ্ঞাত পূর্ণত্ন্মকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করেন 1৪১১ ॥. 

_.. অজরমমরমস্তাভাববস্ত্বরূপং, 

্তিমিতসলিলরাশিপ্রখামাখ্যাবিহীনম্। 
_ শমিতগুণবিকারং শাশ্বতং শান্তমেকং 

হৃদি কলয়তি বিদ্বান ব্রঘপূর্ণ, সমাধৌ ॥ ৪১২ ॥. 

: সুধী ব্যক্তি সমাঁধিকাঁলে অজর, অমর, স্থির সাগরসদৃশ, নোমরহিত, 

প্রকতিগুণবিকার হইতে নিবৃত্ত, নিত্যশাস্ত, এক পূর্ণব্রক্ষকে হৃদয়ে দর্শন- 
করেন ॥ ৪১২ ॥ | 

সমাহিতান্তঃকরণঃ স্বরূপে, বিলোকয়াত্বনমথণ্ডবৈভবম্ । 

বিচ্ছিন্ধি বন্ধং ভবগন্ধগন্ধিতং, যত্তেন পুংস্ং সফলীকুরুঘ ॥ ৪১৩ ॥ 

হে বদ! তুমি স্থিরমনা হইয়া স্বীয় স্বরূপ, পরিপূর্ণ, বিভবধুক্ত পরমাত্মা 
দর্শন কর এবং সবত্বে সংসা' বগন্ধে গন্ধিত বন্ধন £ছেদন করিয়া পুরুষত্ব হি 

কক ৪১৩ ॥ 

সর্বোপাধিবিনিম্তক্তং সচ্চিদানন্দমদ্ধয়ম্। 

ভাবয়া ানমান্মনথং ন ভনুঃ কল্পসেহধবনে ॥ ৪১৪ [ 

ষাবতীয় উগাঁধি হইতে বিমুক্ত, সচ্চিদানন্দ, অদ্বম় আত্মাকে আপনাঁতে 

চিন্তা কর, তাহ? হইলে আরু পুনরাঁর সংসারমার্গ দেখিতে হইবে না ৪১৪. 

৮ ছায়েব পুংসঃ পরিদৃশ্ঠমানদাভাদরূপেণ ফলানভৃত্যা ॥ 

শরীরমারাচ্ছববনিরন্তং, পুর্ন সন্ধত ইদং মহাত্মা ॥ ৪১৫ ॥. 

্, :। 



88৬. 

হাসা পুষে রও এিবিরের তার 1 কর্দফলস্বরূ 
এই দেহকে আত্মান্ুভব ছারা শবের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করেন, পূনর্বার আ 

স্তাহার অবস্থা অন্বেষণ করেন না ॥ ৪১৭ ॥ 

সততবিমলবোধানন্দরূপং সমেত, 

ত্যজ জড়মলরূপোপাধিমেতং স্দূরে। 

অথ পুনরূপি নৈব স্র্য্যতাং বাস্তবস্ত- 

স্মরণবিষয়ভূতং কল্পতে কুৎসনাঁয় ॥ ৪১৬ ॥ 

নিত্য, নিশ্বল, .জ্ঞানানন্দম্বরূপ আত্মাকে সম্যক লাভ করিয়া এই জড় 
স্বরূপ উপাধিকে অত্যন্ত দূরে ত্যাগ কর, পুনর্বার এ উপাঁধিকে স্মরণ করিং 

না, কেন না, উদ্গীর্ণ দ্রব্য স্থৃত হইলে দ্বণা জন্মে ॥ ৪১৬ ॥ 

সমূলমেতৎ পরিদহথ বহ্ছৌ, সদাত্মনি ব্রহ্মণি নির্ব্বিকল্পে। 
ততঃ.স্বয়ং নিত্যবিশুদ্ধবৌধানন্দীত্বনা তিষ্ঠতি বিছ্বরিষ্ঠঃ॥ ৪১৭ ॥ 

বিচক্ষণ ব্যক্তি নির্বিকল্প, সদাতা, ব্রহ্মূপ বহিতে এই সকল জগৎবে 

সমূলে দগ্ধ করিয়া সাক্ষাৎ স্বয়ং নিত্য বিশুদ্ধ জ্ঞানাননস্বদূপে সংস্থিত 

'থখাঁকেন ॥ ৪১৭ ॥ 

প্রারবস্থত্রগ্রথিতং শরীরৎ, প্রয়াত ব1 তিষ্টতু গোঁরিবাস্থক্। 

ন তৎ পুনঃ: পশ্ঠতি তত্ববেত্তা, নন্দাত্মনি ব্রহ্মণি লীনবৃত্তিঃ ॥ ৪১৮॥ 

শ্রারন্ধ কর্মস্ত্র বারা নিবন্ধ এই দেহ থাকুক বা ধ্বংস হউক, তত্জ্জ 
যোগী আনন্দাা ব্রন্মে বিলীনবৃত্তি হইয়া গোরুধিররূপ অশুচি এ দেহকে 
.আর পুনর্দর্শন করেন না ॥ ৪১৮ | 

অখগ্ডানন্দমাতআ্সানং বিজ্ঞায় স্বশ্বরূপতঃ । | 

কিমিচ্ছন্ কম্ত বা হেতোর্দেহং পুষ্তাতি তত্ববিৎ ॥ ৪১৯ ॥ 

_. তত্ববিৎ ব্যক্তি পূর্ণ আনন্ম্বরূপ আত্মাকে স্বীয় স্বরূপ. বিদিত হইয়া কি 
“স্বেচ্ছাবশে বা কাধ্যকারণ এই দেহকে পোষণ করিবেন ?॥ ৪১৯। 

ছু. 

সংসিদ্ধস্ত ফলং কেতজ্জীবন্ন্ত যোগিনঃ। 

বহিরস্তঃ সদদানন্দরসান্বাদনমাত্রানি ॥ ৪২০ ॥ 



শঙ্করাচাষ্যের গ্রন্থমালা। 8৪? 

সম্যক্ দিদ্ধিপ্রাপ্ত জীবনুক্ত যোগী আপনাতে, বাহাদ্রব্যে এবং অগ্তরে থে 
নিত্যানন্দরসের আস্বাদন করেন, তাহাই তীহ।র ফলম্বরূপ ॥ ৪২ ॥ 

৬ বৈরাগ্যস্য ফলং বোধো, বোৌধস্তোঁপরতিঃ ফলম্। 

হ্বানন্দান্ভবাচ্ছাস্তিরেষৈবোপরতেঃ ফলম্ ॥ ৪২১ ॥ 

বৈরাগ্যের ফল জান, জ্ঞানের উপরতি, উপরতির ত্রহ্মানন্দাগ্ভৰ এবং 

ত্রহ্মানন্দান্ুভবের ফল মুক্তি ॥ ৪২১ ॥ 

যছ্যত্তরোত্তরাভাঁবঃ ্বপূ্ত নিক্ষলমৃ। 

নিবৃত্তিপরম। তৃপ্তিরানন্দোহন্থপমঃ স্বতঃ ॥ ৪২২ ॥ | 

উত্তরোত্তরের অভাব হইলে পূর্ব পূর্ব সাধনসমূহ নিক্ষল হয় অর্থাৎ মুক্তি 

না হইলে প্রকৃত ব্রক্মানন্দরসাস্থভব হয় না, ব্রদ্ধীনন্দরসাহুভব না হুইলে ত্যাগ 

সম্ভবে ন', সর্বত্যাগ ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না, জ্ঞানবিহীন বৈরাগ্যও বিফল, 

স্বতরাং আপনা! হইতে জাত আনন্দই পরমা তৃপ্তি, তাহারই নাম 

নিবৃত্তি ॥ ৪২২ ॥ 

ৃষ্টভঃখেষনুত্বেগো বিদ্যায়াঃ প্রকৃতং ফলম্। 

যৎ রুতং ভ্রাস্তিবেলায়াং নানাকর্ম জুগুপ্মিতম্। 

পশ্চান্রো বিবেকেন তৎ কথং কর্ত;মর্হতি ॥ ৪২৩॥ 

দুঃখ দর্শনে উদ্ধিগ্ন না হওয়া জ্ঞানের প্রকৃত ফল, ভ্রাস্তিকাঁলে নান! 

নিন্দিত যে সমস্ত কাঁধ্য কৃত হয, তাহা! ভ্রান্তি অবসানে বিবেক উপস্থিত 

গাদন রিরিি না হো 

বিদ্ভাফলং স্তাঁদসতো! নিবৃত্তিঃ, প্রবৃত্তিরজ্ঞানফলং তদীক্ষি তম্। 

তজ জ্ঞাজ্য়োরবন্ম.গতৃষ্চিকাদো, নো চেঘ্িদাং দৃষ্টফলং কিমস্মাৎ ॥৪২৪॥ 

জ্ঞানের ফল অসৎ হইতে নিবৃত্তি এবং অজ্ঞীনের ফল অসতে প্রবৃত্তি, 

স্তাঁহা তত্ববিৎ ও অজ্ঞের মরীচিকাদিতে ৃষ্ট আছে, তাহা স্বীকার না 

করিলে পণ্ডিতগ্রাণের ইহা অপেক্ষা ৃষ্টান্তস্থল আর কি আছে? ৪২ ৪ | 

অজ্ঞান হৃদয় গ্রন্থেবরবনাশো যগ্যশেষতঃ। 

অনিচ্ছোর্ধিষয়ঃ কিন প্রবৃত্তেঃ কারণং স্বতঃ । ৪২৫: 

ও 



চ্ছ্ক | জি 

দু % 

ভা 

৪৪৮ . কাচের গ্রমালা। * 

| র বিষরপদা ফি আপনা রা তির কারণ হয় ? ৪২৫॥ 

| বাসনাহদয়ো ভোগ্যে বৈরাগ্য্ তদাবধি; | 
অহংভাবোদয়াভাবো। বোধস্ত পরমাবধিঃ। 
লীনবৃত্তেরমৎপত্তিশর্ধ্যাদোপরতেত্ত সা 1৪২৬ ॥ 

যখন ভোগ্য পদার্থে বাসনার উদয় না হয়, তখনই টবরাগ্যের শেষ সীম! | 
খন অহংভাঁবের উদয় না হয়, তখনই 'জ্ঞানের শেষ সীমা এবং যখন; 
চিত্তবৃন্ধি ত্রন্মে লীন হইয়া উদ না হয়, তখনই উপরতির শেষ সীমা ॥ ৪২৬ % 

ব্রহ্মাকারতয়। সন্ধা স্থিততম্ন। নির্মুক্তবাহ্থার্ঘধা- 

রন্কাবেদিতভোগ্যভোগকলন নিদ্রানুবদ্ধালবৎ। 
ম্বপ্রালোকিতলোকবজ্জগদিদং পশ্তান্ কচিল্লন্বধী- 

| রাস্তে/কশ্চিদনস্তপুণ্যফলতুগ ধন্তঃ সমাক্তো ভুবি॥ ৪২৭ ॥ 

্রহ্মজ, ব্যক্তি ব্রদ্মম্ব্ূপে নিরত থাকিয়া বাহাবিষয়ে বুদ্ধি ত্যাগ করত 
নিদ্রিতবৎ নিদ্রাধুক্তের ন্যায় ও বালকের ন্যায় অন্ত কতৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া 

 ভোগ্যপদার্থ ভোগ করেন। বিশেষতঃ স্বপ্রদৃষ্ট লোকের স্তায় এই জগৎকে 
দর্শন করত কখন লববুদ্ধি হইয1 অনস্তপুণ্যফল ভোগ করেন, সুতরাং 
লোকে তিনিই ধন্ত ও জগন্মান্ত ॥ ৪২৭ ॥ 

স্থিতপ্রজ্ঞে। যতিরয়ং বঃ সদাননামস্ুতে | 

ব্রহ্মণ্যেব বিলীনাত্মা! নির্র্িকাঁরে! বিনিক্ষিক্বঃ ॥ ৪২৮ ॥ 

- বিনি ব্রন্মে বিলীনচিত্ততা হেতু নির্বিকার ও নিক্ষির হইয়া নিত্যাশন্দ- 

 সুখান্থভব করেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ যতি ॥ ৪২৮ ॥ 

্রন্ধাত্মনোঃ শোধিতয়োরেকভাবাবগাহিনী । 
নির্কিকল্লা চ চিন্নাত্র! বৃত্তিঃ প্রজ্ঞেতি কথ্যতে ॥ ১২৯ ॥ 

সুধীগণ পরমায্মা জীবাত্মার শোধিত একভীবপ্রাঁপিকা বিকল্সরহিত 
 চিম্াতরবৃত্তিকেই প্রজ্ঞা বলিয়। থাকেন | ৪২৯॥ 

৪ : সুস্থিতাসৌ ভবেদ্যস্ত স্থিত প্রজ্ঃ স উচ্যতে। 
বন্ত স্থিত ভবেৎ প্রজ্ঞা যস্যানন্দো নিরস্তরঃ। : 

 অপঞ্ষো বিস্বতপ্রায়ঃ স জীবন্ত ইস্ততে ॥ ৪৩০ ॥ 



রি স্থিত ঠা টা কহে। ধাহার জা 

উরি রা নিত্যানন্দ আছে, ক বিষ, জিদ 
॥ ৪৩০ || 

| লী্বীদি জাগর্তি যো জাগ্রন্ব্ববর্জিত:। 

বোধো নির্ববাদনো যন্ত স জীবন্ত ই্যতে 4৪৩১ | 

 ফিনি র্ধে বুদ্ধি বিলীন করতৃজাগ্রবর্শহীন হ্ইয়াও জাগরিত থাকেন 
এবং ধাহার চিত্ত বিষয়বাসনা £হইতে নিম্প হ, তিনিই জীবব্থুক্ক ॥ ৪৩১ । 

_...: শাস্তসংসারকলন: কলাবানপি নিষ্কলঃ। 
যস্ত চিত্বং বিনিশ্চিত্বং স জীবন্মক্ত ইষ্যতে | ৪৩২ ॥ 

ভবদোষ ধাহার প্রশান্ত হইয়াছে, ধিনি কলাধুক্ত হইয়াও নিষ্ল এবং 
বাহার চিত্ত চিন্তাশূন্য, তিনিই জীবন্মুক্ত ॥ ৪৩২। 

বর্তমানেংপি দেহেংস্মিন্ ছায়াবদসুবর্তিনি | 
অহস্তামমতাহভাবো জীবনুকত্ত লক্ষণম্ ॥ ৪৩৩॥ 

ধিনি শরীরে বর্তমান থাকিয়াও ছায়ার ন্যায় ওস্কগমনকারী এই দেহে 
অহংত্ব ও মমত্বভাবশূন্য, তিনিই জীবন্মুক্ত ॥ ৪৩৩ ॥ | 

| অতীতাননুসন্ধানং ভবিষ্যদবিচারণম্ | 

ওদাসীন্যমপি প্রাপ্তং জীবন্ুক্তস্ত লক্ষণম্ ॥ ৪৩৪ ॥ | 

অতীত বিষের অন্বেষণ না করা, ভবিষ্যৎ বিষয়ের অবিচাঁরণ। এবং সর্ব 

বিষয়ে বিরাগভাবই জীবন্মক্তের চি ॥ 8৩৪ ॥ 

0. গুণদোষবিশিষ্টে২শ্মিন্ স্বভাবেন বিলক্ষণে | , 

_ সর্বত্র সমদর্শিবং জীবন্মুক্তস্ত লক্ষপম্ ॥ ৪৩৫ ॥ 

গুণদৌবযুক্ত স্বভাব হইতে বিশেষ ক্ষণবিপি্ট এবং-জগতে নিখিল বস্ততে 

সমদর্শিতা জীবনে চিহ্ন ঠা ৯ | 

ই্টানিষ্া্থদং গ্রা্থো সমদর্ণিতয়াত্মনি |. 

ঃ উভস্বত্রাবিকারিত্বং জীবনুক্তস্য লঙগণদ্ ॥ ৪৩৬ ॥ 

. ৫৭-7৫৮ 



$৫* : . শঙ্করাচার্ষেযর গ্রন্থমালা। 
. ইষ্টবিষয় বা অনিষ্টবিষয়্ সম্যক প্রাপ্তি হইলেও সমদর্শিতা দ্বারা আ 
নাতে ইষ্টবিষয়ে বা অনিষ্ট বিষয়ে বিকৃতভাব না হওয়াই জীবন্মুতথে 
. চিহ্ন ॥ ৪৩৬ । | ূ 

দ্ধাননদরসাম্মাদাসকচিতিতয়া যতে:। 
অন্তর্বহিরবিজ্ঞানং জীবন্ুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৪৩৭ ॥ 

যোগী ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদনে আসক্তচিত্বতানিবন্ধন অস্তর ও বাহাবিষ 

. জ্ঞানের অভাবই জীবন্ুক্তের চিহ্ন ॥ ৪৩৭ ॥ 

দেহেক্িয়াদে কর্তব্যে মমাহংভাববর্জিতঃ। 
ওদাসীঙ্গেন যন্তিষ্টেৎ স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ 7 ৪৩৮॥ 

 দেহেস্্িয়াদিতে কর্তব্যকর্খে “আমি আমার” এতদ্রপ ভাবশূন্ত হই 
'ঁদাশ্যাভাবাৰলম্বন করত ধিনি যোগে অবস্থান করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত ॥৪৩ 

| বিজ্ঞাত আত্মনো যস্য ব্রহ্মভাবঃ শ্রুতের্ববলাঁৎ। 
ভববন্ধবিনিম্মুক্তঃ স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ ॥ ৪৩৯ ॥ 

বেদবিদ্ভাবলে নিজ ব্রন্মভাব বিদিত হইয়া যিনি ভবপাশ হইতে মু 
হইয়াছেন, তিনিই জীবন্ত ॥ ৪৩৯। 

দেহেন্দ্রিয়েষহংভাঁব ইদংভাবস্তদন্যকে | 
বস্য নো ভবতঃ ক্কাপি স জ্ীবনুক্ত ইষ্যতে ॥ ৪৪* ॥ 

তোমার দেহ ও ইন্জ্রিয়ে কদাচ অহংভাঁব যুক্তিযুক্ত নহে এবং তথ্য 
বস্তুতে ইদংভাবও অসঙ্গত, সুতরাং তুমিও ভীবন্দুক্ত ॥ ৪৪০ ॥ 

ন প্রত্যগঞ্রক্ষণা ভেদঃ কদাপি ব্রহ্ষসর্গয়োঃ। 
| প্রজয়া যো বিজানাঁতি স জীবন্ুক্তলক্ষণঃ ॥ ৪৪১ । 

যিনি বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা জীব ও ব্রন্ষের পার্থক্য এবং ব্রহ্ম ও স্থা্টির তে 
কোঁনপ্রকাঁরে বিদিত নহেন, তিনিই জীবনুত্ত ॥ ৪৪১ ॥ « 

সাধুভিঃ পৃজ্যমানেহস্মিন্ পীভ্যমানেংপি দুর্জনৈঃ। 
মভাঁবো ভবেদ্যস্য স জীবন্ুক্তলক্ষণঃ ॥ 9৪২ ॥ 



শক্ষরাচাধ্যের গ্রন্থমাল!। 8৫৯ 

. ফে ব্যক্তি সাধুগণ কর্তৃক পূজা ভইলে বা অসাধু কর্তৃক পীডামান হইলে 
উভক়ত্র সমভাবে থাঁকেন, তিনিই জীবনুক্ত ॥ ৪9২ ॥ | 

যন্ত্র প্রবিষ্টা বিষয়াঃ পরেরিত।, নদীপ্রবাহা ইব বারিরাঁশৌ। 
লীনন্তি সন্মাত্রতয়া ন বিক্রিয়ামুৎপাদয়স্তোষ যতির্বিমুক্তঃ ॥ ৪৪৩ ॥ 

যে ষতির বিষয় সকল ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত হইর়! প্রবেশ পূর্বক সাগরে 

'নদীপ্রবাভবৎ শ্বন্ধ ত্রন্ষস্বরূপ বোধে লয় পায় এবং ধাহার সন্বদ্ধে বিকারসমূহ 

আর পুনরুদ্ভুত না হয়, তিনিই বিমুক্ত যোগী ॥ ৪৪৩ ॥ 

বিজ্ঞাতব্রহ্মতত্বস্ত বথাপূর্বং ন সংস্যতিঃ | 

অস্তি চেন্ন স বিজ্ঞাতব্রক্মভাবো বহির্ধ্যাখঃ ॥ 8৪৪ ॥ 

্রন্মজ্ঞানবিজ্ঞাত ব্যক্তির পূর্বের ন্যায় আর সংসার হয় না, হইলেও 

'তিনি ব্রদ্ধতত্ব বিশেষ বিদিত নহেন, অতএব ভীহাঁর নির্ব্বিশেষ তন্ময়তী হয় 

নাই ॥ ৪৪৪ | 

প্রাচীনবাসনাবেগাদসৌ সংসরতীতি চেও। 

ন সদেকত্ববিজ্ঞানান্মন্দীভব!ত বাসনা ॥ ৪৪৫ ॥ 

পূর্ববাসনাবলে এ ব্যক্তি সংসার লাভ করে; যদি ইহা স্বীকার কর, 

তাহ হইলেও ব্রন্মের সহিত স্বীয় একত্ব অন্ুভবজগ্ট পূর্ববাসনা! বিকারী 

হয় নাঁ॥ ৪5৫ ॥ 

অতান্তকামুকপ্যাপি বুত্তিঃ কৃতি মাতরি। 

ততৈব ব্রহ্গণি জ্ঞীতে পূর্ণাননদ মনীষিণঃ ॥ ৪৪৬ ॥ 

যেমন অত্যন্ত কামার্ত ব্যক্তিরও বসন ৫ 4 জননীতে কুষ্টিতা, তজ্ধপ 

পূর্ণ আননন্বরূপ ব্রন্গ বিদিত হইলে সুধী ব্যক্তিরও *বাসনাবৃত্তি নিরুদ্ 

হুইয়ী যায় ॥ 9৪৬ | 

নিদিধ্যাসনশীলন্ত বাহাপ্রত্যয় ইয্যাতে । 

ব্রবীতি শ্রুতিরেতন্ত প্রীরন্ধফলদর্শীনাৎ ॥ ৪৪৭ | 

 নিদিধাণসনবুকত মোগীর বাহাবস্জঞান দুষ্ট হয়ঃ কারণ, উক্ত যোগীর 

প্রীরন্কর্্মফল দর্শন হইতেছে, এইরূপ শ্রুতি আছে ॥ ৪৪৭ ॥ | 



5 .. শঙ্করা স্থমাঃ 
রি খাবো যাবস্তাবং রিকি রা 

| ফলোদয়: কিতাপূর্জোনিকষিযো নহি কৃতরচিৎ। ৪০৮॥ | | 

যাবৎ সুখ-ছুঃ খাদি অনুভব হয় , তাবৎ সুধীগণ প্রারন্ধ প্রকাশ করেন; 

কেন না, কর্শজন্যাই প্রাবফলের উদয় হয়, নিষ্স্থানে ফলোদয অসম্ভক 
হর না ॥ ৪9৮। 

অহ ্রদ্েতি বিজ্ঞানাৎ রাগী | 
এ সঞ্চিতং বিলয়ং বাঁতি প্রবোধাৎ স্বপ্নকর্শবৎ ॥ ৪৪৯ ॥ 

* যেরূপ জাগরণে স্বপ্নকৃত শত শত কর ধ্বংস পায়, ত্প আমি বর্ষ, এই 

জান সকার শতকোটি-কল্পকৃত সঞ্চিত কার্ধ্য ধংস প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৪৯ | 

১. যত রুতং স্বপ্নবেলায়ীং পৃণ্যং বা পাঁপমুন্থণম্। 
স্বপ্তোখিতস্য কিং তত স্তাৎ বর্গায় নরকার বা ॥৪৫৭॥ 

বপাবসথায় সুস্পষ্ট পুধ্য বা পাপ বাহ! করা যায়, তাহা কি স্বপ্লোখিত 
ব্যক্তির স্বর্গ বা. নরকের হেতু হয় ?* ৪৫০ ॥ 

স্বমসঙ্গমূদাদীনং পরিজ্ঞায় নূভো যথা । 
ন গ্লিষ্যাতি চ ব কিঞ্চিৎ কদাচিন্তাবিকর্মভিঃ ॥ ৪৫১ ॥ 

গগনবৎ অসঙ্গ ও উদ্াসীনস্বর্ূপ আপনাকে বিদিত হইয়া আত্মজ্ঞ 

নাগত কার্য কদাচ কোন অকিিৎকর পদার্থে সংহধ হয় না ৪৫১ | 

৬/ন নভো ঘটযোগেন সুরাগন্ধেন লিগ্যতে। 

: ষথাক্মোপাঁবিযোগেন তদ্ধশ্ধৈনৈ বলিপ্যতে ॥ ৪৫২॥ 

15 ঘটযুক্তঘনযগন্ দ্বারা লিপ্ত হয় না, তক্প শামা উপাধি 

রি হইয়াও'উপাধিধশ্ব দ্বারা লিপ্ত নহেন ॥ ৪৫২। 

 জ্ঞানোদয়াৎ পুরারবং কর্শ ্ঞানান্ন নশ্ততি। 

আদত্বা স্বকলং লক্ষ্যমুদ্দিস্রোৎসষ্টবাঁণবৎ ॥ ৪৫৩ ॥ 

 জানোদয়ের আগ্রে আরব্ধ আর্থাৎ অনুচিত কর্শ স্বীয় কধপরদীন ন। 

করিয়া জান হইতে নষ্ট হয় না, নাঃ রগ, লক্ষা উদ্দেশে ত্যক্ত শর লক্ষ্য বিদ্ধ 
রর য় নিবৃত্ব হন্ন না ॥ 3৫৩ ॥: 



যাবা বিনিরবক্রো রাঃ পশ্চাত গৌমভৌ। ৮ 
ন তিষ্ঠতি ছিনত্বোৰ লক্ষ্যং বেগেন নির্তরম ॥ ৪৫৪ ॥ 

ব্যাত্রবুদ্ধিতে নি্মক্ত শর পশ্চাৎ গোঁক্জান জন্মিলে ঘেমন নিবৃত্ত না হইস়্া 
আত্যন্তিক বেগভরে লক্ষ্য ভেদ করে, তন্রপ প্রারন্ জ্ঞানোদয় হইলেও নিবৃত না হইয়া বিজ ফল প্রদ্দান করে 1,৪৫৪ | 

*. প্রারনধং বলবত্বরং খলুবিদাং ভোগেন তস্য ক্ষয়: 
সম্যগঞ্ঞানহুতাশনেন বিলয়ঃ প্রাকৃসঞ্চিতাগামিনাম্ | 
ব্ধা্মৈকামবেক্ষ্য তম্ময়তয়া যে সর্বদা সংস্থিতা- 
ন্তেষাং তত্ত্রিতয়ং নহি কচিদ্দপি ব্রদ্মৈ তে নিপু ণম্ ॥ ৪৫৫ ॥ 

প্রারন্ধ নিশ্চয় একান্ত বলবৎ, সুধীগণের সম্বন্ধে এই (প্ররান্ধ ভোগঘার1 
ক্ষয় পায় এবং সম্যগজ্ঞানরূপ বহ্ধি পূর্ববসঞ্চিত বা ভাবী *কর্শ সকল ক্ষয় 

পায়;কিস্ত ধাহারা ব্রহ্ধে স্বীয় একত্ব বিদ্রিত হইয়া ব্রস্বূপে নিয়ত. 
স্থিতি করেন, তাহারা নিপু ব্রদ্ধই হন) সুতরাং তীহাদিগের কর্মকলভোগ 
কদাচ সম্ভবপর হয় না ॥ ৪৫৫ ॥ | 

উপাধিতাঁদাত্ব্যবিহীন-কেবলব্ন্ধাত্বনৈবাত্বনি তি্তো মুনে: । 
প্রীরবসন্ভাবকথা ন যুক্তা, স্প্রর্ঘস্ন্ধকথেব জাগ্রতঃ ॥ ৪৫৭ 

উপাধি ও উপাধিধর্মশূন্য অদ্ধিতীয় ব্রন্মরূপ আপনাতে অবস্থিতিকারী 
জাগরণবান্ মুনির স্বপ্লীলোকিতবিষয়ক কথার শ্গায় কথার প্রারবসংক্রান্ত 
কথা সঙ্গত হয় নাঁ॥ ৪৫৬। 

নহি প্রবন্ধ: প্রতিভাসদেহে, দেহোপযোগিন্পি চপ্রপঞ্চে। 
করোত্যহস্তাং মমতামিনস্তাং কিন্ত স্বয়ং তিষ্ঠতি জাগরেণ ॥ ৪৫৭ ॥ . 

জাগরিত যোগী, প্রতিবিশ্বিত শরীরে ও দেহের[উপযুক্ত কারণপ্রপঞ্চ 

'্সহংবৃদ্ধি ও মমতা এবং ইদংবুদধযা্দি করেন না, পরস্ত াগরপঘারাই ্বয়ং . 

স্বরূপে অবস্থিত থাকেন ॥ ৪৫৭ ॥ 

ৃ্ ূ নন এন ন্ কে ৃষ্ং ! 

ত্রান চেন ার্থে, ন নিত্য মুক্ত ইতীয্াতে ক্বম্॥ ৪৫৮৪ 



8৫৪  . শক্করাচাধ্যের গ্রস্থমালা। 
_ সেই জাগরিত ষোগব্যক্তির মিথ্যা বিষয়ের প্রার্থি-বাসনা এবং মিথ্যা 
জগতের নিত্যতারপ স্বীকারও লক্ষিত হয় না; কিন্ত যিনি এ সমস্ত বিষয়ে 
অচ্গরাগী হন, তিনি কদাচ মাক়্াবিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত হন না৷ ॥৪৫৮| 

তন্বৎ পরে ব্রক্মণি বর্তমানঃ, সদাত্মনা তিষ্ঠতি নাস্তদীক্ষতে | | 

্বতির্যথা ন্বপ্পবিলোকিতার্থে, তথাবিদ: প্রাশনমৌচনাদো ॥ ৪৫৯ ॥ 

পরর্রন্ধে স্থিত পুরুষ ব্ক্স্ব্ূপে অবস্থিত থাকেন, অন্য কিছুই দর্শন করেন 

না, সবপরদৃষ্ট বস্ততে যেমন স্থতির উদর হয়, তদ্রপ জ্ঞানীব্যক্তির আহার ও 
লমৃত্রাদি ত্যাগবিষয়ে স্বৃতির উদয় হয় ॥ ৪৫৯ ॥ 

কর্ণা নির্শিতো দেহ: প্রারবং তস্য কল্পতাম্। 

নানাদেরাত্মনো! যুক্তং নৈবাত্ম। কর্মনির্শিতঃ ॥ ৪৬০ ॥ 

দেহ কশ্ম দ্বারা জাঁত হয়, দেহের প্রারন্ধ কল্পিত হয় হউক, কিন্তু অনাদি 

আম্মার অনিত্য প্রারব সঙ্গত নহে, করেন না, আত্মা কশ্মদ্বারা জাতি 

হন না॥ ৪৬০ ॥ 

, অজে! নিত্যঃ শাশ্বতশ্চ ব্রুতে শ্রতিরমোঘবাক্। 

তদাত্মনা তিষ্ঠতোঁহস্ত কৃতঃ প্রারবৃকল্পনী ॥ ৪৬১ ॥ 

ৃ আত্ম! জন্মশূন্ত, নিত, নিত্যসিদ্ধ, এই অব্যর্থবাক্য শ্রতিতে লিখিত 
আঁছে। ব্রহ্ম্বরূপে অবস্থিতিকারী ব্যক্তির প্রার্বকল্পনা কোথায়? ৪৬১ ॥ 

প্রারন্ধং সিধ্যতি তদ। যদ দেহাত্মনা স্থিতি: | 

দেহাঁতভাবো ৫নঝেষ্টঃ প্রারন্ধং তাজ্যতামতঃ ॥ ৪৬২ ॥ 

ষাঁবৎ দেহস্বরূপে অবস্থিতি হয, তাবৎ প্রারন্ধ প্রমাণীকৃত হয়; এ হেতু 
দ্েহে আত্মভাব ইষ্ট নহে, অতএব হে শিশ্ত ! প্রারন্ধ বিচার কর ॥ ৪৬২ ॥ 

শরীরস্তাপি প্রারন্ধকল্পনা ভ্রান্তিরেব হি। 

অধ্ন্তস্য কৃতঃ সত্ত্ং অসত্যন্ত কৃতে৷ জনিঃ ॥ ৪৬৩ ॥ 

_ এই পদহের যে প্রারন্কল্পনা, তাহাও ভ্রমমূলক, কারণ, কল্পিত বস্তর সত্তা 
কোথায় এবং অসত্তার উপ্তবই বা কোথা? ৪" ৩। 

অজাতস্য কতো নাশ: প্রারন্ধমসত £ সে ? 

 জ্ঞানেনাজানকাধ্যস্ত লমৃলন্ত লয়ো! যদি ॥ 9৬৪ ॥ 



শঙ্করাচাষে;র গ্রন্থমাল।। | 8৫৫ 
বদি জ্ঞান দ্বারা মূলের মহিত অজ্ঞানকাধ্যের নাশ হয়, তবে অন্থুৎপন্ধ 

আত্মার ধ্বংস কোথায় এবং জড়বর্গের প্রারব্ধই বা কোথায় ?8৬৪। 

তিষ্ঠতায়ং কথং দেহ ইতি শঙ্কাবতো জড়ান্। 
সমাধাতুং বাহাদৃষ্্যা প্রারন্ধং বদতি শ্রুতিঃ | 
ন তু দেহাদিসত্যত্ববোধনায় বিপশ্চিতাম্ ॥ ৪৬৫ ॥ 

* এই দেহ কি প্রকারে অবস্থিত হয়, এই আশশঙ্কাধুক্ত আজ্ঞানের বোধের 
জন্ক বাহ্াবস্তর দ্বারা শ্রুতি প্রারন্ধ স্বীকার করেন; কিন্তু সুধীবর্গের সম্বন্ধে 
শরীরাদির সত্যতাজ্ঞানার্থ যে শ্রতিপ্রীরন্ধ স্বীকার,করেন, তাহা নহে ॥৪৬৫) 

৮ পরিপূর্ণযনাগ্স্তমপ্রমের়মবিক্রিয়ম। 
একমেবাঘয়ং ব্রহ্ম নেহ নানান্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬৬ ॥ 

অনাদি অনন্ত অসীম অবিরুত অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ একমাত্র ব্রদ্ষই এই জগতে 
বিদ্যমান, অপর নানাবিধ কিছুই নাই ॥ ৪৬৬ | 

 সদ্ঘদং চিদ্ঘনং নিত্যমানন্দঘনমক্রিয়ম্ | 

একমেবাদর়ং ব্রহ্ম নেহ নানান্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬৭ ॥ | 

_ সদ্ঘন চিদ্ঘন নিত্য আনন্দঘন অক্রির একমাত্র অদ্ধিতীয় ব্হ্গই এই 

জগতে বিদ্যমান, অগ্গ কিছুই নাই ॥ ৪৬৭ ॥ | 

. প্রতাগেকরসং পূর্ণমনস্তং সর্বতোমুখম্ | 

একমেবাদ্য়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬৮ ॥ 

প্রত্তাক একরসপূর্ণ অনন্ত সর্বতৌমূখ একমাত্র অদ্বয় ব্রঙ্ছই এই জগতে 

বিদ্ুমান, অপর নানাবিধ কিছুই নাই ॥ ৪৩৮ ॥ 

টা অহেরমনুপাঁদেয়মনাদেয়মনা শ্রম | 

একমেবাদ়ং ব্রহ্ম নেহ নানান্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬১ ॥ 

অত্যাজ্য ইন্জিয়াদির অগ্রান্থ নিরাশরয় একমাত্র অদ্বয় ব্রক্ষই জ্গন্ধে 

বিদ্যমান, অন্য নানাবিধ কিছুই নাই ॥ ৪৬৯। 

নিগ্নং নিষ্কলং্ুম্্ং নির্বিকল্পং নিরঞ্জনম্ । 
একমেবাঘয়ং ব্রদ্ধ নেহ নানান্তি কিঞ্চন ॥ ৪৭* ॥ 



দিন নি নিক নিঃ রন একমাত্র অয় দ্ষই এই জগতে 

নি, ্ট নানাবিধ কিছুই নাই ॥৪৭৯.]৭ 

3 অনিরপাস্থরপং স্মনোবাচামগোচরমূ। 

৪ | একমেবানবরং ্রদ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৭১) 

 অনিক্পনীরক্ষণ বাক্যমনের অগোচর একমাত্র অয় ব্রদ্মই এই জগতে | 

বিশ, অন্ত নানাবিষয় কিছুই নাই॥ ৪৭১ ॥ ৃ 

৮ সতঃসমৃদ্ধং স্বতঃ দিদ্ধং শুদ্ধং বৃদ্ধমনীদৃশম্। 

রর একমেবাছয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাগ্তি কি্চন ॥ ৪*২ ॥ 

. সংস্বরূপ সাতিশয় আনন্দময় স্বতঃসিদ্ধ শুদ্ধবৌধরূপ অতুল্য একমাত্র অদ্ধয় 

্রহ্ধই এই জগতে বিদ্যমান, অন্য নানাবিধ কিছুই নাই ॥ ৪৭২ ॥ 

নিরন্তরাগ! নিরপাস্তভোগাঃ, শাস্তাঃ সুদাত্তা ষতয়ে। হাস: | 

বিজ্ঞায় তত্বং পরমে তদস্তে, প্রাপ্তাঃ পরাং নিবৃতিমাত্মষোগাৎ ॥৪৭৩| 

 . ত্যাজাঙ্গরাগ নিবৃত্রডোগ মনোহর শমগুণযুক্ত ও দমগ্ুণবান্ মহাত্মা 
যোগিগণ এই প্রত্যক্ষ পরমতত্ব বিদিত হইয়া আত্মযোগ দ্বারা পরমা শাস্তি 

। লাভ করেন ॥ ৪৭৩ ॥ 

ভবানপীদং পরতত্বমাত্বনঃ, স্বরূপমানন্দঘনং বিচাধ্য। 
বিধূর় মোঁহং স্বমনঃপ্রকল্িতং, মুক্ধং কতার্থো ভবতু প্রবুদ্ধঃ ॥ ৪৭৪ ॥ 

তুমিও এই নিবিড় আননস্বরূপ পরমতত্বকে নিজ স্বন্নপ সুবিচার করত 
আপন মনঃকল্পিত মোহ বিসঙ্জীন দিয়া বোধবান্ ও বিমু্ত ১৮ রি 
তি ॥ 6৭৪ ॥ 

 অমাধিন। সাধুবিনিশ্চলাত্মনা, পশ্তাত্মতত্বং ছটবোধচ্া |. 

 নিঃদংশয়ং হি তঃ পদার্থে! ন পুনর্ষিকল্পতে ॥ ৪৭৫ ॥ 

(নোহর স্থির মন' ধারা এবং জ্ঞাননেত্রপ্রকাঁশের কারপুন্বরূপ সমাধি 

রা সাত দর্শন কর, কেন না; শ্রুতবস্ত বদ্যপি. সম্যক্ অবলোকিত হয়, | 

তাহ হইলে আরু ুন্ব্বা তাহাতে, বিকল্পসংশয়াদি সম্ভবে না.॥৪৭৫॥ | 



টিপ রং ও 8 

.. স্বস্তাবিষ্তাবন্ধস্বন্ধমোক্ষাৎ,সতযজ্ঞানাননরপাত্মলন্ধৌ 
শাস্ত্র যুক্তির্দেশিকোঁক্তিঃ প্রমাণং, চাস্তঃসিদ্ধা স্বান্ুতৃতি* প্রমীণম্ ॥ ৪৭৬ ॥ 

আপনার অবিষ্তারূপ বন্ধন বিমোচন হইলে, সত্যজান ও আননদন্বরূপ 
আত্মার লাভবিষয়ে শাস্তযুক্তি, গুরূপদেশ এবং অভাস্তরে নিষ্পন্ন আত্ম-অন্ুভব 

এই সমস্তই তাহীর প্রমাণস্বরূপ হয় ৪৭৬। আই 

বন্ধমোক্ষিশ্চ তৃথ্থিশ্চ চিন্তীরোগ্যন্থখাদয়ঃ | 

স্বেনৈব বেছ্যা যজজ্ঞানং পরেষামান্ুমানিকম্ ॥ ৪৭৭ ॥ 

বন্ধ, মোক্ষ, সন্তোষ, চিন্তা, নীরোগিতা, ক্ষুধা ইত্যাদি এবং অন্য সকলের 

অন্গমানসন্বস্কীয় জ্ঞান, সকলই স্বকর্তৃকই স্ুবিজ্ঞে্ ॥ ৪1৭ ॥ 

তটস্থিতা বোধয়স্তি গুরবঃ শ্রতয়ো যথা। 

প্রজ্ঞয়ৈব তরেদিদ্বানীশ্বরানুগৃহীতয়া ॥ ৪৭৮ ॥ 

গুরুগণ সন্গিহিত হইয়! বেদের স্তায় শিগ্তবর্গের জ্ঞান জন্মাইয়। দেন, আত্মজ 

শিল্প ঈশ্বরাস্থগৃহীত বুদ্ধি দ্বারা সংসার উত্তীর্ণ হন॥ ৪৭৮ 

স্বান্ুভৃত্য স্বয়ং জ্ঞাত্ব! স্বমাত্ানমথগ্িতম্ | 

সংসিদ্ধঃ সন্দুখং তিষ্ঠেনির্ব্িকল্লাত্মনাত্বনি ॥ ৪৭৯ ॥ 

যর গ্রন্থমালা। . . 8৫? 

নিজে স্বকীয় অনুভব দ্বারা অখগ্ডিত আত্মাকে বিদিত হইয়া সম্যক্ সিদ্ধি 

লাভ পূর্বক নিবিকল্পচিত্তে আশাতে আনন্দে অবস্থিতি/করিবে ॥ ৪৭৯ ॥ 

/ বেদাস্তসিদ্ধান্তনি কক্তিরেষা, ব্রন্মৈব জীবঃ সকলং জগচ্চ । 

অথণ্ুরূপন্থিতিরেব মোক্ষো, ্রন্ধাদ্ধিতীয়ে শ্রতর়ঃ প্রমাণম্ ॥ ৪৮০ ॥ 

বেদান্তের সিদ্ধান্তবচন এই ধে, জীবই ত্রদ্ষ এবং সমস্ত জগৎও বর, 

অদ্বিতীয় ক্রন্ষে স্পুর্ণরূপে বে স্থিতি, তাহাই মোক্ষ, এ বিষয়ে ক্রুতিই, 

 প্রমাণস্থল ॥ ৪৮০ ॥ 

ীপ্রবচনাৎ শ্রতিপ্রাণাৎ্, পরমবগম্য সতবমা যুক্ত । 
৫ ১ 

". গ্রশমিতকরণঃ সমাহিতাত্যা, কচিদচলাকৃতিরাত্মনিঠতো ইভৃ1৪৮ স 



8৫৮... শঙ্করাচাখ্যেরগ্স্থম 
সেই শিল্প এই প্রকার বচন, শ্রত্তিপ্রমাণ ও ও আন্মযুজি ঘারা প্রমতত্ব 

বুঝি জিতেত্দরিয় ও পবিত্রযনা হলেন এবং আত্মনিষ্ঠাকমে যোগাবসরে, 

নিশ্চলদেহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮১। 

কঞ্চিৎ কান্ং সমাধায় পরে ব্রদ্ষণি মাঁনসম্। 

বুখায পরমানন্দাদিদং বচনমন্রবীৎ ॥:৪৮২ ॥ 

ক্ষণকাঁল"পরব্রন্দে মন নিবিষ্ট করিয়া পরে উদ্থিত হইয়া অত্যন্ত নুখবোধ 

হেতু গুরুকে বলিলেন ।॥ ৪৮২। 

ৃদ্ধির্বিনষ্টা গলিতা প্রবৃত্তিত্র ্ ষাত্মনোরেকতয়া ২ধিগত্যা । 
ইদং ন জানেহপ্নিদং ন জানে, কিংবা কিয়া স্ুখমস্ত পাঁরম্ ॥৪৮৩| 

্রন্ধ ও জীব এই উভর়ের এক্যজ্ঞান দ্বারা আমার বিষয়বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে, 

প্রবৃত্তিও নিবৃত্তিগত ; সুতরাং আমি ইদংবাঁচ্য বস্ত জানিতেছি না এবং ইদং 

বাতীত পদার্থবাচ্যও জানিতেছি না, ইহাতে যে. কি পধ্যন্ত আনন্দ ও এই 
নখের শেষসীমাঁয় যে কি সখ, তাহাঁও বুঝিতেছি ন1 ॥৪৮৩ | 

| বাচা বক্ত,মশক্যমেব মনসা মন্তং ন বাস্বাগ্যতে, 
স্বানন্দামৃতপূরপৃরিতপরর্রন্ধাস্থৃধেবৈর্ব 5বম্। 
অস্তোরাঁশিবিশীর্ণবাধিকশিলাভাঁবং ভজন্মে মনো. 
ষস্য।ংশাংশলবে বিলীনমধুনানন্দাজ্মন! নির্ৃতিম্ ॥ ৪৮৪ ॥ 

পরমানন্দমমর অমৃত দ্বার! পরিপূর্ণ পরব্রদ্ষরূপ সাগরের মহিমা বাক্য দ্বার! 

বর্ণতাতীত্ত এবং মন দ্বারাও মনন কর! যায় নী। যেমন সাগরজলে পতিত 

বার্মাপল জ্লযুক্ত হইয় তজ্জলাংশের অংশকণাঁতে বিলীন হেতু মহত্রভাবকে 

পার, সেইবপ ব্রঙ্গসীগরের অমুতরূপ জলাংশের অংশকণাতে মিলিত আমার 

চিত্তরূপ উপল তন্মরভাঁবে লাভ করিয়া অধুনা! সদানন্স্বরপে আনলিত 

হইয়াছে ॥ 5৮৪ ॥ 

ক গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ । ী 

অধুনৈব ময় দৃষ্টং নান্তি কিং মহদভুতম্ ॥ ৪৮৫ ॥ 

এই জগৎ কোথার গেল, কে গ্রহণ করিলু এবং কোন্ স্থানেই বা লঙ্ন 

পাইল? যে জগৎ এই ক্ষণমাক্র পূর্সে দেখিলাম, সেই জগৎ পরক্ষণে নাই! 

অতএব ইহা! অতি বিচিত্র কৌশল ॥ ৪৮৫ ॥ 



শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা। ৪৫৯, 
কিং হেয়ং কিমুপাদেয়ং কিমন্ৎ কিং বিলক্ষণমূ | 
অথপ্তাননদপীষৃষপূর্ণে ব্হ্মমহার্ণবে ॥৪৮৬ ॥ 

অথণ্ড আনন্দস্বরূপ নুধাপূর্ ব্রহ্মরূপ মহাসমুদ্রে ত্যাজ্য বা কি, গ্রা্থই বা 
কি, সামান্য বা কি, অসমান্তই বা কি? ৪৮৬॥ 

নকিঞ্চিদত্র পশ্যামি ন শুণোমি ন বেল্সযহম্। 
স্বাত্মটনৈৰ সদানন্দরূপেণাশ্মি বিলক্ষণঃ ॥ ৪৮৭ ॥ 

আমি এই ব্রহ্মরূপ মহাসাগরে কিছুই দেখিতেছি না, কিছুই শুনিতেছি 
না, কিছুই জানিতেছি না, সদানন্দস্বরূপ নিজ আত্মা দ্বারা বিশেষ লক্ষণবিশিঃ 
ভইরা আঁছি॥ ৪৮৭ ॥ 

নমো নমন্তে গুরবে মহাত্মনে, বিমুক্তসঙ্গায় সছুত্তমায় । 

নিত্যাছয়ানন্দরসম্বরূপিণে, ভূয়ে সদাহ পারদরানধাঁয়ে ॥ ৪৮৮ ॥ 

মহাত্মা মুক্তসঙ্গ পণ্ডিতশ্রে্ট নিত্য অদ্ধয় আনন্দরসম্বর্ূপ মহিমাযুক্ত 

নিকত অপরিলীম দয়ারূপ জলের আশ্রয়স্বরূপ গুরু আপনাকে মৃহুমু্ভঃ প্রণাম, 

করি ॥ ৪৮৮ | 

যতকটাক্ষশশি-সান্দর-চন্দ্রিকাপীন্তধূতভবতাপজশ্রমঃ | 

প্রা্ধবানহমখগণ্ডবৈভবানন্নমাত্মপদ্রমক্ষয়ং ক্ষণাঁৎ ॥ ৪৮৯ | 

ধাহাঁর ক্ষণিক দর্শনরূপ নিবিড চন্দ্রিকাপাঁন দ্বারা আঁমি সংসারজন্ত কণ্গ 

দূর করিয়! ক্ষণকাঁলমধ্যে অথণ্ড এশর্য-আনন্দন্বরূপ অক্ষয় ব্রঙ্গপদ বা 

তাহাকে নমস্কার ॥ ৪৮৯ ॥ 

ধন্যোহহং কৃতকৃত্যোহহং বিমুক্তোহ হং ভৰ গ্রহাঁৎ। 

নিত্যানন্দস্বরূপোহহং পূর্ণোহহং অদন্ুগ্রহাৎ ॥ ৪৯০ ॥ 

আমি ধন্য, আমি কৃতকৃত্য, আঁমি ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত, আমি নিত্যা- 

ননস্বরূপ, আমি ভবদীয় প্রসাঁদে অদ্য পূর্ণব্রঙ্গস্বরূপ হইলাম ॥ ৪৯০ ॥ 

৬ অসঙ্গোহহমনস্োহহমলিঙ্গোহমতঙ্গুরঃ ৃ 

পর্তাস্তোহহমনস্তোহমমলে সিং চিরন্তন ॥ ৪৯১ | 

আমি অসঙ্গ, আমি দেহহীন, আমি স্্ীত্বপুংস্বক্লীবত্বচিহহীন, হি অনশ্বর, 

তিশা, অনন্ত, অমল ও চির্থাী॥ ৪৯১ | 
$ 

, বট 



শদধবোধশ্বরপোহহং কেবলোহহং সদাপিব: ॥ ৪৯২ ॥ 

আমি অকর্তা, অভোক্তা, অবিকারী, অক্রিয়, শ্ু্বোঁধন্বরূপ ও কেবল 

: সলাশি ॥ ৪৯২) | 

রক: শ্রোতৃরববু: দা এরাহম॥ 

নিত্যনিরস্তরনিক্ষিয়ো নিংসীমাসন্দপূর্ণবোধাজ্থা ॥ ৪৯৩॥ 

আইমি ভরা, শ্রোতা, বক্তা, কর্তা, ভোক্তা হইতে পৃথক্, নিত্য, সর্বদা. 

অসীম, নিঃসঙ্গ ও ূ্ণবোধস্বরূপ ॥ ৪৯৩ ॥ 

নাহমিদং নাহমদোংপুুভয়োরবভাঁদকং পরং শুদ্ধম্ | 

বাস্াভ্যস্তরশূন্ং পৃ্ণং হ্ম।দ্বিতীয়মেবাহম্ ॥ ৪৯৪ ॥ 

, আমি ইদংশব্ববাচ্য নহি, 'আদস্শব্ববাচ্য নহি, আমি এ উভয়ের প্রকাশক, 

 স্দ্ধ, বাহ্যাভ্যন্তর হীন, রণ অদ্বিতীয় পরব্দ্ধ ॥ ৪৯৪ ॥ | 

নিরুপমমনাঁদিতত্বং ত্বমহমিদমদ ইতি কল্পনাদুরম্। 
নিত্যানন্দৈকরসং সত্যং ্রহ্মাদ্বিতীয়মেবাহম্ ॥ ৪৯৫॥ 

আমি অন্থপম অনাদি তত্বস্বরূপ এবং “তুমি আমি ইহা উহা” ইত্যাদি 
কল্পনার দূরস্ত, নিত্যানন্দ, একরসরূপ, সত্য, অদ্ধিতীয় ব্রহ্ম ॥ ৪৯৫। 

নারায়ণোহহং নরকান্তকোহহং, পুরাস্তকোহ্হং পুরুযোহহমীশঃ | 
অথণও্বোধাঁহহমশেষসাক্ষী, 'নিরীশ্বরোহ্হং নিরহঞ্চ নিশ্মম১ ॥ ৪৯৩৬ ॥ 

আমি নারায়ণ, নরকহারফ, পুরাস্তক, পুরুষ, ঈশ্বর, অথগ্বোধস্বরূপ, 

অশেষসাঙ্ষী, নিরাশ্বর, নিরহস্কার ও মমতাহীন ॥ ৪৯৬ ॥ 

সর্কেন্ণ ভূতেঘহমেব সংস্থিতো, জানাত্মনাস্তরহিরাশ্রয় সন্। 
ভোক্তাচ ভোগ্যং ্ বয়মেব সর্ধ্বং ষদ্যৎ পৃথগ ৃ ষ্টমিদ্তযা পুরা ॥৪৯৭ । 

"মামি জানন্বরূপে অস্ত হিরাশরয় হইয়া সর্বতূতে অবস্থিতি করিতেছি। 
আমি শ্বরং ভোক্তা ও ভোগ্য এবং অজ্ঞানসময়ে, ইদংবুদ্ধি ছারা যেএষে পদার্থ 
'পৃথক্রূপে দৃষ্ট হইয়াছিল, 'সে সকলই আমি ॥ ৪৯৭ ॥. 



শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমালা। ৬১ 

মধ্যথগসুখাভোধো বনুধা বিশ্ববীচয়ঃ। : 
| উৎপদ্যন্তে বিলীয়স্তে মায়ামারুত-বিভ্রমা ॥ ৪১৮ ॥ 

| অথ স্বখসমুদ্রন্বরপ আমাতে বহুবিধ ভবতরঙ্গশ্রেণী মাক্নারূপ বায় দ্বার 
বিচালিত হইয়া সঞ্জাত হইতেছে এবং বিলীন হইতেছে ॥ ৪৯৮॥ 

স্থলাদিভাব] ময়ি কল্পিতা ত্রমাদারোপিতাহুস্ফুরণেন লোকৈ:। 
কালে যথাকল্পক-বৎসরায়নর্তীদয়ো নিফল-নির্ধিকল্লে ॥ ৪৯৯ ॥ 

নিল নিবিকল্পন্ব্ূপ আমাতে লোকসমূহ ভ্রমনিবন্ধন স্থুলাদি ভাব কল্পন। 
করে এবং পশ্চাৎ স্ক,ত্ডি দ্বারা যেমন কালেতে কল্প, বৎসর, অয়ন, খাতু ইত্যাদি 
কল্লিত ও আরোপিত হয়, তন্রপ একে অন্ত মিথ্যারোপ করে ॥ ৪৯৯ ॥ 

আরোপিতং নাশ্রয়দূষকং ভবেৎ, কদাঁপি মূটৈরতিদোষদূষিতৈ: | 

নার্রীকরোত্যুষরভূমিভাগং, মুরীচিকাবাবিমহাপ্রবাহঃ ॥ ৫০০ ॥ 

অতি দোষে দূষিত মৃঢ় ব্যক্তিবর্গ দ্বারা আরোপিত আধের 
পদার্থ কদাচ অসঙ্গ আধারবস্তূকে দুষিত করিতে সমর্থ নহে, কেন না, ম্বগ- 

তৃষ্ণারূপ জলের মহাপ্রবাহ ক্ষারভূমিকে আর্ত করিতে পারে না ॥ ৫০ ॥ 

আকাশবৎ কল্পবিদূরগোহহমাদিত্যবন্তাস্বিলক্ষণোহহম্ । 
অহাঁধ্যবন্লিত্যবিনিশলোইহমস্তোধিবৎ পারবিবর্জিতোহহম্ ॥ ৫০১ ॥ 

আমি গগনবৎ কল্পনার দূরবর্তী, আদিত্যবৎ অবিকার, প্রদীপ্ত ও গিরিব 

নিত্য নিশ্চল এবং অসীম সমুদ্রবৎ পরপারবঞ্জিত ॥ ৫০১॥ | 

মে দেহেন সম্বন্ধো মেঘেনেৰ বিহায়সঃ । 

অতঃ কুতো মে তদ্ধন্ধা জা গ্রত্বপ্রসুযুগ্তয়ঃ ॥ ৫০২ ॥ 

যেমন মেঘের সহিত গগনের সংশ্রব ,থাঁকে না, তন্দ্রপ আমার শরীরের 

সহিত সংশ্রব নাই, অতএব জা গ্রৎ-সপ্র-নুষুপ্তিবূপ শরীরধর্্মসকল আমাক 

জন্বন্ধে কোথায় ? ৫*২॥ 

উপাধিরায়াতি স এব গচ্ছতি, স এব কর্মাণি ডা ভুঙক্ে। 

স.এব জীর্যন্ ভিয়তে সদাহং, কুলাপ্রিবিস্চল এব সংস্থিতঃ 1৫ *৩ ঃ 



৪৬২ রর শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমালা 1. 

 উপাধিই আগত হর ও উপাঁধিই বিগত হয়, উপাঁধিই কাধ্য করে ও 
কর্মের ফলভোগ করে এবং উপাধিই জীর্ণ হইয়' মৃত হয়, কিন্তু আমি নিরত 

কুলপর্ধ্বতের স্টায় নিশ্চধভাবে অবস্থিত আছি ॥ ৫০৩ ॥ 

ন মে প্রবৃত্তির চ মে নিবৃত্তিঃ, সদৈকরূপস্ত নিরংশকস্থয | 

. একাত্মকো' যো মিবিড়ো নিরন্থরো, ব্যোমেব পূর্ণং সংকথং হু চেষ্টতে 8৫59| 

নিয়ত একরূপ পূর্ণন্ববূপ আমার পরবৃততিও নাই, নিবৃতিও নাই। হে 
গুরো ! যেব্যক্তি একন্বরপ, নিরন্তর নিবিড় এবং গগনবখ পরিপূর্ণ, সে ব্যক্তি 
কর্তৃক কর্াদি বাঁপার কি প্রকারে হইতে পারে ? ৫০৪ ॥ 

পুণ্যানি পাপানি নিরিক্িয়ন্ত, নিশ্েতসে! নির্বিকতেমিরাকৃতেঃ। 

কুতে| মমাখগুসুখানুভূতে তে হৃনন্বাগতমিত্যপি শ্রুতি; ॥ ৫০৫ ॥ 

ইন্্রিয়হীন, চিত্তহীন, বিকার-বর্জিত, আকারবর্জিত, অথগুস্ুখান্ুভব- 

স্বরূপ যে আমি, আমার সম্বন্ধে পুণ্য-পাঁপ কোথায়? অসংস্্টই ব্রহ্গ, এই 
বাক্য হ্রুতিতেও লিখিত আছে ॥ ৫০৫ ॥ 

ছায়য়! স্পষ্টমুঞ্তং বা শীতং বা সুষ্ঠু ছুষ্ট বা। 

_ ন স্প্শত্যেব যত কিঞ্চিৎ পুরুষং তিলক্ষণম্ ॥ ৫০৬ ॥ 

ছায়াকর্ঁক স্পষ্ট উষ্ণ বাঁ শীতগুণই হউক্, ছায়া হইতে বিশেষলক্ষণঘুক্ত 

পুরুষকে সে সকল গুণ অন্পমাত্রও স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে ॥ ৫০৬ ॥ 

ন সাক্ষিণং সাক্ষ্যধর্পাঃ সংস্প্শস্তি বিলক্ষণম্। 
অবিকারমুদাঁসীনং গৃহধন্মাঃ প্রদীপবত ॥ ৫*৭॥ 

সাক্ষীর ধম্ম বিলক্ষণ, নির্বিকার, উদাসীন সাঁক্ষীকে স্পর্শ করিতে অক্ষম 

.রেন না, গৃহধর্ম প্রদীপকে স্পর্শ করিতে পাঁরে না ॥ ৫০৭ ॥ 

রবের্যথা কর্মণি সাক্ষিভাবো, বহের্থ! দাহনিক়ামকত্বম্। 
রজ্দো্খারোপিতবস্তসস্তখৈব কুটস্থচিদাত্মনো মে ॥ ৫০৮] 

আঁদিত্যের যেমন কর্থে সাক্ষিভাব, বহ্ছির যেমন দাহ্ৃকর্তৃত্বভাব এবং 

'রঙ্জর যেমন আরোপিত ভ্রব্যসন্ধবভাঁব, তত্রপ চি চিদাত্বন্বরূপ আমার 
“অনির্বচনীয় অসঙ্গভাঁব ॥ ৫০৮ ॥ | 



শঙ্করাচা্যের গ্রন্থমালা। ৪৬৩, 
কত্তাপি বা কারয়িতাপি নাহং ভোক্তাপি বা ভোজক্লিতাঁপি নাহম | 

দষ্টাপি বা দশয়িতাপি নাহং, মোইহং স্বয়ংজ্যোতিরনীদৃগাত্মা ॥ ৫০৯ 

আমি কর্বকর্তাও নহি এবং কর্দের প্রয়োজকও নহি : ; আমি ভোজনকর্তা 
নহি এবং ভোজয়িতাও নহি, আমি অলৌকিক জ্যেতিংস্বরূপ স্বয়ং ব্রহ্ম ॥৫০৯ 

চলত্যুপাধো প্রতিবিশ্বলৌল্যমৌপাধিকং মৃঢ়ধিয়ো নয়স্তি। 
স্ববিশ্বভৃতং রবিবছিনিক্ষিয়ং, কর্তাস্মি ভোক্তান্মি হতোহস্মি ভেতি ॥ ১০ |॥ 

যেমন আদিত্যের প্রতিবিস্থ জলাদি উপাধিগত হইলে জলাদির চপলতা 
হেতু চঞ্চল জ্ঞান হয়, তদ্রপ উপাধি চাঁলিত হইলে মুডমতিরা উপাধিসদদন্বীয় 
প্রতিবিদ্বেরও চাঞ্চল্য স্বীকার করে। নিক্ষিয় আত্মার প্রতিবিশ্ব শরীরা্গ 
উপাধিগত হইলে “আমি কতা, আমি ভোক্তা, হায়! আমি হত হইলাম” 
ইত্যাদি প্রকার স্বীকার করে ॥ ৫১০ ॥ 

জলে বাপি স্তলে বাপি লুঠত্যেষ জড়াত্মকঃ। 

নাং বিলিপো তদ্ধশ্ৈর্ঘটধর্বৈরন্নভো যথা ॥ ৫১১1 

এই জড়রূপ শরীরাদি উপাঁধি জলেই মগ্ন হউক কিংবা স্তলে পতিত 

হউক, আমি তৎসমস্ত উপাধিধশ্মে লিপ্ত নহি ॥ ৫১১॥ 

কর্তৃত্বভোকৃ ত্বখলত্বমত্ততা জড় ত্ববদ্ধত্ববিমুক্ততাদয়ঃ । 

বৃদ্ধে্বিকল্লা ন তু সন্তি বস্ততঃ, স্বন্মিন্ পরে ব্রক্মণি কেবলেহ বয়ে ॥৫ ১৭ ॥ 

করৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, খলত্, সাধুত্ব, জড়ত্ব, বস্তত্ব, মুক্তিত্ব ইত্যাদি ধশ্ব বৃদ্ধির 

বিকল্পমাত্র, বস্ততঃ অয় কেবল পরক্রন্ষস্বরূপ যে আমি, আমাতে এ সমস্থ 

বিষ্কমান নাই ॥ ৫১২ ॥ | 

সম্ভ বিকারাঃ প্রকতোদ্শধা, শতধা সহল্রধা বাপি তৈঃ। 

কিং মেইসঙ্গচিত্বস্ত ন হান্ুদা বরমন্বরং স্পশস্তি & ৫১৩ ॥ 

প্রকৃতির বিকার দশপ্রকার হউক বা শতগ্রকারই হউক বা দহস্্প্রকারই 

হউক, অদঙ্গমন! যে আপি, আমার তন্দ্রা কি হইবে, যেমন মেঘনুন্দ হা 

কাঁশকে স্পর্শ কগিতে অসমর্থ, তদ্রপ রী সমন্ত বস্ততে আমার ক্ছিই 

স্থর় নাঁ॥ ৫১৩1. 



এস্ঘ- 

ঠিক ্ মাসতহীনং উকি ৯৬ ॥ ৫১৪. ॥ 

_ হম্প্রকৃতি অবধি এই স্থল বিশ্ব পরযা্ত ধাহাতে প্রতিবিদ্বরূপ প্রতীয়মান 
হইতেছে; (সেই গরগনসদৃশ : স্থক্ম আগ্স্তবিহীন ষে অদ্দৈতত্র্ষ আমিই সেই 

বর্ষ ॥ ৫১৪ ॥ | 

সর্ধবাধারং ররিকাি/ন, সর্বাকারং র্বগং সর্বশৃন্যম্। 
নিত্যং শুদ্ধং নিশ্চলং নির্বিকল্পং, ব্রহ্মাদ্বৈতং বত্তদেবোহ্মন্সি ॥৫১৫। 

আমিই সর্বাধার, সর্ববদ্রব্যপ্রকাশক, সর্ধববস্তগত্ত, অথচ পদার্থশৃন্ত, শুদ্ধ, 
নিতা, নিশ্চল, নির্ধিকল্প, অছৈত ব্রহ্ম ॥ ৫১৫ | 

যন্থিস্তাশেষমায়াবিশেষং, প্রত্যগ রূপং প্রত্যয়াগম্যমানম্। 

ূ সত্যজ্ঞানানন্দমা নন্দরূপং, রঙ্গাদ্বৈতং বত্দেবাহ্মস্মি ॥$ ৫১৬ ॥ 

ধাহাঁতে অখিল মাতা! নিহিত রহিয়াছে, অথচ ধিনি সমস্ত মায়া হইতে 

বিলক্ষণ, প্রত্যগূপ, জ্ঞানগম্য, সত্য, চিদানন্দস্থখস্বরূপ, আমিই সেই অদ্বৈত 

ত্র্ম ॥ ৫১৬ ॥ 

নিক্রিয়োইম্ম্যংবিকারোইন্ছি নিক্ষলোহস্মি কির | 

 নির্বধিকল্পোহন্মি নিত্যোহম্মি নিরাঁলছ্দোহস্মি মিদ্ঘধঃ ॥ ৫১৭ ॥ 

আমি নিক্ষিয়, নির্বিকার, নিল, নিরাকার, নির্ষিকল্প, নিত্য, নিরালঙ্ক 

ৃ বং অ্ব্বরূপ ॥ ৫১৭ ॥ 

্ সাক সর্বোইছং স্বাতী ভাইহমদ্বর়ঃ। 

কেবলাখগডবোধোহহথাননোহতং নিরন্তর, |৫১৮॥ 

| আমি র্বাস্তরাত্মা সর্ববাবয়ব, সর্ববাতীত, মি শুদ্ধ, অখগুবোধরূপ' 

বং নিরন্তর আননমৃত্ডি 1৫১৮। | 

-স্বারাজ্যসা রাজ্যবিভূতিরো, ৬৫ ৪ ৫ নী শে কেম প্রলালৎ । 

প্রাপ্তা ময়া শ্রীগুরবে মহাত্মনে, নমো বি পুনন 'মোহত্ত | ৫১৯। 

| আমি; ভবদিয় কপ! ও মহিষা-পরসাদে এই. স্বরূপ 'সাহাপ্বিছুতি 
প্রাপ্ত হইলাম। হে গুরো ! আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি (৫১৯1 



র গ্রন্থমালা ৪৬৫ 
মহাস্বপ্নে মায়ারুতজনি জরামৃত্যুগহনে, ্ 
মস্ত ক্িশ্ন্তংবহলতরতাপৈরহুদিনমূ। 

_. মহঙ্কারব্যাত্রব্যথিতমিমমত্যন্তকুপয়া, 
প্রবোধা প্রন্বাপাঁৎ পরমবিতবান্মমসি গুরো ॥ ৫২০ ॥ 

হে গিরো ! আমি মায্জাকুত জন্ম জরা-মৃত্যু ছারা দুর্গম, মহান্বপ্ররূপ সংসারে 
বহু ভ্রমণ করিতেছি, বহুবিধ তাপ দ্বার ক্রিষ্ট হইতেছি এবং অহঙ্কাররপ ব্যান 
কর্তৃক ব্যথিত হইতেছি। আমাকে আপনি মহতী কপা পুর্ঃসর মোহনিদ্রা 
হইতে জাগরিত করিয়া পরম ব্রহ্মপদতত্ব প্রদান করিলেন ॥ ৫২* ॥ 

নমন্তশ্মৈ সদেকশ্বৈ কন্বৈচিন্মহসে নমঃ ! 
বদেতদ্দিশ্ববূপেণ রাজতে গুরুরাজ তে ॥ ৫২১ ॥ 

হে গুরুদেব! সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় সেই ব্রন্ধকে প্রণাম ; অনির্বচনীয় তেজ- 

স্বরূপ সেই ব্রন্ষকে প্রণাম ; যে ব্রন্ধ এই বিশ্বূপে আপনার সম্বন্ধে প্রকাশ 
পাইতেছেন. তাহাকে প্রণাম ॥ €২১ ॥ 

ইতি নতনবলোক্য শিল্ঠুৰধ্যং, সমধিগতাত্মস্থখং প্রবুদ্ধতত্বম। 

প্রমূদি তহ্বদয়ঃ স ক্শিকেন্ত্রঃ, পুনরিদমাহ বচঃ পরং মহাত্মা ॥৫২২| 

অনন্তর সেই মহাজ্সা গুরুদেব এই প্রকারে প্রণত শিষ্যবরকে সম্যক্প্রকাঁরে 

. প্রাপ্তান্মানন্দ, প্রাপ্তাত্বস্থথ ও বিজ্ঞাততত্ব দেখিয়া প্রফুল্লচিত্বে পুনরায় পবিত্র 

বাক্যে কহিলেন ॥৫২২॥ 

্রঙ্গপ্রত্যরসন্ততির্জগদতো ব্রশ্গেব সৎ সর্ববতঃ, 

পশ্যাধ্যাত্বদৃশা প্রশাস্তমনসা সর্বাস্ববস্থাম্বপি । 

রূপাদন্তমবেক্ষিতং কিমভিতশ্চন্ষুম্মতা দৃশ্থাতে, 

তদ্দ্বক্ষুবিদ: সঃ কিমপুরং বুদ্ধের্বিহারাম্পদম্ ॥৫২৩॥ 

এই বিশ্বানংসার ব্রঙ্মহেতৃই বিস্তৃত, অতএব আত্মতত্রদর্শন দ্বারা শাস্তচিত্তে 

সর্বাবস্থায় সর্বপদার্থে সতস্বক্পপ ব্রদ্ষকে দর্শন কর। যেমন চ্ষুম্মান্গণের 

 অর্ধত্র রূপ ভিন্ন পদার্থ দৃষ্ট হয় না, কক্রপ ব্রদ্মবিৎ সাধুজনসন্বন্ধে বুদ্ধির 

_বিহাঁরস্থণ ব্রদ্ভিন্ন অপর কিছুই দৃষ্ হানা 119 | 
চি ৫৯7৬৩ 



একসতাং রানা পয বিহাদ।8 | | 

্ চন্তে মহাহলাদিনি দীপ্যমানে, চিত্রেনুমালোক্রিতুং ক ইচ্ছেং? ৫২৪ 

কোন্ বিদ্বান দেই ্ধাননদরসীস্থভব ত্যাগ করিয়া তুচ্ছ প্রপঞ্চে স্থখভোগ 

করে? পরমাহ্লাদকর দীপ্যমান চন্্র বিদ্যমান কোন্ ব্যক্তি চিত্রিত চন্দ্রা" 

বলোকনে বাসনা প্রকাশ করে ? ৫২৪ ॥ 

অসৎপদার্থান্থভবেন কিঞিন্ হন্তি তৃপ্তির্ন চ ছুঃখহাঁনিঃ | 
তদহ্বয়ানন্দরসানৃতৃত্যা, তৃপ্তঃ স্ুখং তিষ্ঠ সদাত্মনিষ্টয়! ॥৫২৫॥ 

অনিত্য বস্তর অনুভব দ্বার! বিন্দুমাত্র গ্রীতিলাভ হয় না এবং ছুঃখ-ধ্বংসও 

হয় না, সুতরাং অদ্বৈত আনন্দরসের অনুভব বারা ্লীত হইয়া! ব্রঙ্গনিষ্ঠা 

'বলম্বন করত সুখে অবস্থান কর ॥৫২৫॥ 

স্বত্ব সর্বতঃ পশ্তশ্স্তমানঃ স্বমদ্বয়ম্। 

স্বানন্দমমনুতুঞানঃ কালং নয় মহামতে ॥৫২৬। 

হে মহাঁমতে ! স্বকীয় অ্ধয় আত্মাকে সর্বথ1 সন্দর্শন ও সম্যক জ্ঞাত হইয়া 
স্ীহাকেই মনন করত সমরযাপন কর ॥৫২৬| 

অথগডবোধাত্বনি ির্বিকলপে, বিকল্পনং ব্রি পুরপ্রকল্পনয্। 
তদঘরানন্দমন্াত্মনা সদা, শান্তিং পরামেত্্য ভজন্ব মৌনম, ॥৫২৭॥ 

অথগুবোধস্বূপ অবিকল্প আত্মাতে বিবিধ কল্পনা কেবল গগনে গৃহ 
নির্মাণের স্তায় অপলাপমাত্র ; অতএব অদ্য আনন্দপরিপূর্ণচিত্তে পরমা শাস্তি 
প্রাপ্ত হইয়া নিয়ত যৌনাবলম্বন কর ॥৫২৭| 

তৃষ্ীমবস্থা পরমোপশাস্তিরু দবেরসৎকলসবিকল্পহেতো | 
+ ব্ন্ষাত্বনা ব্রদ্ধবিদো মহাত্মনো, ষত্রা্বক়্ানন্দস্থথং নিরস্তরমূ ॥৫২০| 

_. স্রন্বস্বরূপ ব্রদ্মবিৎ মহাত্মার মৌনাবস্থাই অসৎকল্প ও বিকল্পের হেতুভৃত 
বুদ্ধির পরমশান্তিস্বরূপ, এ শান্তিতে নিরবচ্ছিন্ন অন্বয় নখের উপলক্ষি 

| হর 14৭51 ্ 

ঝ 

ূ নাসতডি ন্গাননামৌনাৎ পরং ্ধরদুতমম | 
এ বিজঞাতাত্ব্বরপন্ত স্বান্দরসপায়িন: ॥৫২৯ 



 বিজ্ঞাত ৪ পাটজাত উরি সম্বন্ধে নক গত রা 

| সন অপে্গা উত্ হিতকর জার কিছুই নাই। ৫২৯) ্ | 

চি পবিশরয়ানো বাহন্থাপি বা। | 

বথচ্ছয়া বসেদ্িহানাত্বারাঁমঃ সদা মুনি; ॥ ৫৩০॥ 

] বিহান, আত্মারাম গমনসময়ে,স্থিতিসময়ে, উপবেশনকালে, শয়নাবস্থায় 
এবং মন্যান্য কাধ্যকালে স্বেচ্ছানুসারে নিয়ত মৌনাঁবলম্বন করত অবস্থান 

করিবেন | ॥ ৫৩০ ॥ 

ন দেশকালাসনদিগ, সমাদিলক্ষ্যাছাপেক্ষা প্রতিবন্ধবৃত্তে। 
সংসিদ্ধতত্বস্ত মহাত্মনো হস্তি, স্ববেদনে কা নিয়মা্যবস্থা ॥৫৩১। 

নিবৃতেক্দিয়বৃত্তি ও সংসিদ্ধতত্ব মহাত্মা! সম্বন্ধে দেশ, কাঁল, আঁসন এবং যম: 

নিয়মাদি লক্ষ্যের বিন্দুমাত্র অপেক্ষা থাকে না, কেন না) আত্মজ্ঞানবিষয়ে 

বিধি-নিয়মাদির প্রতীক্ষা কি? ॥ ৫৩১ ॥ 

ঘটোইয়মিতি বিজ্ঞাতুং নিয়মঃ কোহন্বপেক্ষ্যতে । 

বিনা প্রমাণসবুত্ং যন্মিন, সতি পদার্থবীঃ ॥ ৫৩২॥ 

. উৎকর্ষপ্রকীশ ভিন্ন এই বস্তই ঘট, ইহা বিদ্িত হইতে অন্য নিয়ষের 
পেক্গাকরে না; সুতরাং প্রমাঁণোৎক্র্ষই বন্তপরিজ্ঞানের ক্প্রতি প্রধান 

হেতুহ॥ ৫৩২ ॥ ৃ 

অয়মাত্মা নিত্যসিদ্ধঃ প্রমাণে সতি ভাসতে। 

ন দেশং নাঁপি বা কাঁলং শুদ্ধিং বাপ্যপেক্ষতে ॥ ৫৩৩1 

প্রশস্ত গ্রমাণবশত: এই পরমাত্মা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া শোভা পাঁইতেছেন, 

তাহাতে দেশ, কাল বা! শুচিতাদির অপেক্ষা করে না॥৫৩৩ 

দেবদত্তোইহমিতোতছিজ্ঞানং নিরপেক্ষকম্ | 

: তত্ত্ববিদোইগাস্য ্গাহমিতি বেদনম্ 1৫৩৪ 

আমি দেবদত্, এই জান অববোধে যেমন অপ পরমাণাগকষ থাকে
 না. 

জপ ব্চ্ববিৎ ব্যক্তির আমি বর, এই জান বিজ্ঞানে প্রমাণাগেক্ষ! 

থাকে না ॥৫৩৪। 



৬৮ 
ভাকছনেৰ জগৎ সর্বং ভাসতে ষ্স্য তেজসা। 

_ অনাত্বকমসত্ত চ্ছং কিং স্থ তন্তাবভাঁদকম্ ॥৫৩৫॥ 

বৎস! ভাস্করের তার বাহার তেজঃপ্রভাবে অখিল জগৎ আলোকিত 
হইয়াছে, জড় অনিত্য অসার জগৎ কি তাহার অবভাসক হইতে 

পারে? ৫৩৫ ॥ 

বেদশাস্ত্পুরাণানি ভূতভানি সকলান্তপি | 
ষেনার্থবন্তি তং কিং নথ বিজ্ঞাতারং প্রকাশয্বেৎ? ৫৩৬। 

. হেৰত্স! বেদ, শাস্ত্র, পুরাণ, চরাচরভূত গ্রাম ষীহা কর্তৃক অর্থযুক্ত 
(হুইক্সাছে, সেই বিশ্বজ্ঞ ব্রন্মকে কি কেহ প্রকাশ করিতে পারে ? ৫৩৬ ॥ 

এষ ্বয়ংজ্যোতিরনস্তশক্িরাত্মাংপ্রমেরঃ সকলাম্ৃভৃতিঃ | 

বমেব বিজ্ঞায় বিমুকতবন্ধো, জয়ত্যয়ং ব্রহ্মবিদুত্বমোত্তমঃ ॥ ৫৩৭ ॥ 

এই আত্ম! স্বক্ংজ্যোতিংম্বরূপ, অনন্তশক্তিস্বর্ূপ, অপ্রমেয় এৰং অখিল 
পদার্থের £অনুভবকর্তা, অতএব ক্রহ্মজ্গণমধ্যে ধিনি সর্বপ্রধান অধিকারী, 
তিনিই এই ব্রদ্ষকে বিদিত হইয়া সংসারপাশ হইভে বিমুক্তি লাভ করত 
সম্যক অবস্থান করেন ॥ ৫৩৭ ॥ 

ন খিগ্যতে ন বিষক্ৈঃ প্রমৌদতে, ন সঙ্জতে নাপি বিরজ্যতে চ। 

স্বশ্মিন্ সদ] ক্রীড়তি নন্দতি ন্ব়ং নিরম্তরানন্দরসেন তৃপ্তঃ॥ ৫৩৮ ॥ 

সর্বদা আনন্দরস দ্বারা তৃপ্ত ব্যক্তি কদাচ খেদবিশিষ্ট হন না, বিষয় দ্বার 

তুষ্ট হন না, বিবর়ে আসক্ত হন না এবং বিরক্তও হন না, শুদ্ধ স্বয়ং স্বপ্বর্ূপ' 

ক্ষেই জীডা করেন ও তারা ্রীত থাকেন ৫৩৮ | 

ক্ষ্ধাং দেহব্যথাং ত্যক্ত। বালঃ ক্রীড়তি বস্তনি। * 

তখৈব বিদ্বান্ রমতে নির্খমো নিরহং সুখী ॥ ৫৩৯ ॥ 

বালক ফেমন কোন ্রব্য প্রাপ্ত হইলে স্কৃধা ও শারীরিক গীড়াঁদি 
তযাগপূর্ববক ক্রীড়া করে, তদ্জরপ মমতাবর্জিত অহঙ্কারহীম সখী বিন ব্য 
1বহ্ৃব্যাপার ত্যাগ করিয়া আত্মাতে ক্রীড়া করেন ॥ ৫৩৯॥ 



শঙ্করাচার্যের ্রন্থমালা। - ৪৬৯ 
িন্তাশৃ্টমদৈস্তৈক্ষামশনং পানং সরিদ্বারিষূ, 
্বাতস্রোগ নিরক্শস্থিতিরভীগরিদ্া শ্মশানে বনে । 
বস্্ং ক্ষালনশোষণাঁদিরহিতং দিপ্বাস্ত শষ্য! মৃহী, 
সঞ্চারো! নিগমাস্তবীথিষু বিদাং ক্রীড়া পরে ব্রন্মণি ॥ ৫৪০ | 

আত্মজ্ঞ যোৌগিগণের চিন্তাহীন, দীনতা প্রকাশশৃন্ট, ভিক্ষান্ন আহার, নদীতেই 
জলপান, স্বেচ্ছায় অনিবাধ্যন্ূপে অবস্থিতি, নির্ভয় হেতু শ্বশীনে বা কাননে 
নিদ্রা, প্রক্ষালন বা শোষণাদিশন্ দিগরূপ বসন, গৃহশয্যা ভূমি ও বেদাস্তরূপ 

মার্গে গতিবিধি এবং পরমব্রন্গেই রমণ হয় ॥ ৫৪০ ॥ 

বিমানমালন্ব্য শরীরমেতদ্তুন ক্শেষান্ বিষয়ান্ুপস্থিতান্। 

* পরেচ্ছয়৷ বালবদীত্মবেত্ী, যোইব্যক্তলিঙ্গোইনম্থসক্ত্যবাহাঃ 168১। 

যিনি আত্মবৎ, অব্যক্রচিহু এবং বাহবিষয়াসক্তিবঙ্ডিত হন, তিনি দিব” 

রথরূপ এই শরীর অবলম্বন করিয়া শিশুবৎ পরেচ্ছাক্রমে উপস্থিত বিষয় 

ভোগ করেন ॥ ৫৪১ ॥ 

দিগম্থরে! বাপি ত সান্বরো বা, ত্বগন্থরো! বাপি চিদম্বরস্থঃ | 

উন্মত্তবন্ধাপি চ বালবদ্ধা, পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্তাম্ ॥৫৪২| 

হি ব্যক্তি কথন দিগম্বর হইয়া, কখন বা বসন পরিধান, কখন 

বন্ধল ব৷ চর্শান্ষর ধারণ, কখন বা জ্ঞানাম্বর গ্রহণ করিয়া, কখন উন্মতবত, 

কখন বালকের ন্যায়, কখন পিশীচের ন্যায় ধরাভ্রমণ করেন ॥ ৫৪২ 

কামানিফাঁমরূপী সংস্রত্যেকচরো মুনি: 

স্বাত্মনৈব সদ? তুষ্ট: স্বয়ং সর্বাত্মনা স্বিতঃ ॥ ৫৪৩ ॥ 

নিজ আত্ম! দ্বারাই নিয়ত সন্তষ্ট ও স্বয়ং সর্বস্থরূপে অবস্থিত ব্রচ্গনিষ্ঠ মুনি 

নিক্ধাম হইয়। বিষয় টি করেন ॥ ৫৪৩ ॥ 

কৃচিন্ুো নি কচিদূপি মহারাজবিভঝ:, 

কচিদত্্ত্ত: সৌম্য: কডিদজগরাচারকলিতঃ | 

কচ়িৎ পাত্রীভূতঃ 'চিদবমতঃ কাপ্যবিদিত- 

শ্রত্যেবং প্রাজ্ঞ প্রাজ্ঞ: সততপরমানন্দনুখিতঃ ॥ ৫88 | 
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ত্যপরমাননে আননিত জানী যতি কোন নস্থানে রথের টায়, কোন 
স্থানে যর গায়, কোন স্থানে বা নৃপবৎ উশ্বধ্যশালী, কোন স্থানে 
ত্রাস্তবত, কোন স্থানে'প্রশাস্ত, কোন. স্থানে অজগরধর্্ম(বলম্বী, ফোন স্থানে 
 দবানপাক্রবং, কোন স্থানে অব মানিত, কোন স্থানে বা অপরিচিত, এরই 
ভাবে ভ্রপ্নণ করেন ॥ ৫৪৪ ॥ র 

নির্ধনোইপি সদা তৃষ্টোৎপ্যসহা যো, মহাবলঃ | ' 
এ... নিত্যত্বপোইপ্যতৃঙ্জানোইপ্যসমঃ সমদর্শন: ॥ ৫৪৫ 

নিত্যানন্দে আনন্দিত ব্যক্তি ধনহীন হইলেও নিরত্তর সন্ত, নিঃহায 
* হইয়াও মহাবলিষ্ট, ভোজন না করিয়াও নিত্যতুষ্ট এবং অসমান হইক্লাং 
সকলকে স্মা নরূপে দেখেন ॥ ৫৪৫ ॥ রিটা 

অপি কুরবতকুরবাণশ্চাভোক্তা ফলতোগ্যপি । 
শরীধ্যপ্যশরীর্্যেষঃ পরিচ্ছিন্নোহপি সর্বগঠঃ ॥ ৫৪৬ 

এই প্রকাঁর মহাত্মা কর্ম করিয়াও অকর্তী, ফলভোগী হইয়াও অভোক্তা 
দেহী হইয়াও অশরীরী এবং পরিচ্ছিন্ হইয়াঁও সর্বব্যাপী ॥ ৫৪৬ ॥ 

' অশরীরং সদ! সন্তমিমং ব্রহ্মবিদং কচিৎ। 

প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্প্শতন্তথৈব চ শুভাশুভে ॥ ৫৪৭ ॥ 

_ নিয়ত দেহস্থ হইয়াও অশরীর, তাদৃশ ব্রদ্ষবেত্াকে প্রিয়, অপ্রিয় ব 
_ শ্বভাশুভ কর্শ কখন স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে ॥ ৫৪৭ । 

, স্থলাদিসন্বন্ধবতোইভিমনিনঃ, সুখঞ্চ ছুখঞ্চ শুভাগুতে চ। 

বিধ্ব্তবন্স্ত সদীত্মনো মুনেঃ, কৃতঃ শুভং বাপ্যশুভং ফলং বা? ৫৪৮]. 

স্থলশরীরাদিতে আত্মসন্বন্ধবান অভিমানী ব্যক্তির সথ দুঃখ ও শুভা- 

গুভাদি আবহমান নির্দি আছে, কিন্তু বিমুক্তবন্ধ ব্রহ্স্বরূপ সাধুর সম্বন্ধে 
ততৎ শুভাশুভ ও সুখছুঃখাঁদি কোথায়? ৫৪৮॥ 

তমসা ্ রস্তবস্ভানারদগ্রন্তোহপি রবিত্জনৈঃ | । 

চ৮৯৬০০এ হজাত্বা বস্তলক্ষণমু॥ ৫৪৯ | 

001 রর চপ 
তি ॥ ৫৫৯ |] 
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যেষন পদার্থ লক্ষণ অপরিজ্ঞাত নিবন্ধন ভ্রমবশে স্্য রাহুকর্তৃক ভুক্ত 

না হইলেও তিমির বারা তুক্তবৎ প্রত্যয় হেতু তাহাকে রাহভুক্ত বলিয়া বোধ 
: কনা বা, তদ্ধপ দেহাঁদি বন্ধন হইতে বিমূক্ত বরহবজপ্রবরকে মূর্ধেরা গ্রতিনিঘ- 
ভূত দেহমাত্র দেখিয়া প্রকৃত দেহবিশিষ্টবৎ জ্ঞান করে ॥ ৫৪৯-৫৫*॥ 

অহিনিলগ্ননীবায়ং যুক্তদেহ্ত্ তিষ্ঠতি। 
ইতস্ততশ্চাল্যমানে। যতরিঞ্চিং প্রাণবাযুনা ॥ ৫৫১॥ 

এই যোগী তু্নির্দোকের ন্যায় মৃক্তদেহহেতু প্রাণবানু কর্তৃক ঈষৎ 
ইতস্ততঃ চালিত হইয়! অবস্থিতি করেন ॥ ৫৫১ ॥ 

অআোতস। নিয়তে দারুঃ যথা নিয়োন্তস্থলযূ। 
দৈবেন লীয়তে দেহস্তথ| কাঁলোপতুক্তিু ॥ ৫৫২ ॥ 

বেমন কাষ্ঠ নদীনোত ছারা উচ্চনীচ স্থানে নীত হয়, তদ্রপ শরীর দৈৰ 

দ্বারা! কালের উপভোগাথ নীত হয় ॥ ৫৫২ ॥ 

প্রারন্ধকর্ধপরিকল্পিতবাঁদনাঁভি:, সংসারিবচ্চরতি তৃত্বিযু মুক্তদেহঃ | 

সিদ্ধ: স্বয়ং বসতি সাক্ষিবদত্র, তৃষ্তীং চক্রন্য মূলমিব কল্পবিকল্পশূন্তঃ ॥৫৫৩॥ 

দেহাভিমানবিমুক্ত যোগী প্রারন্ধ কার্ধ্য দ্বার। পূর্বনির্দিষ্ট বাসনাসমূহের 

: বশগ হইয়া সংসাঁরীর স্তায় ভোগমার্গে বিচরণ করেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং সিদ্ধ 

এবং কুলালচক্রের মূলদেশদৃশ.স্ুস্থির ও সংকল্পবিকল্পরহিন্ হইয়া তুষ্কী- 

ভ্তাবালম্বন করত এই দেহে সাক্ষিত্বরূপে অবস্থান করেন ॥ ৫৫৩ ॥ 

নৈবেক্দিয়াণি বিষয়েযু নিযুউক্ত এষ, নৈবাপযুড্জ্ঞ উপদর্শনলক্ষণস্থঃ। 

নৈব ক্রিয়াফলমগীষদবেক্ষতে স, দানন্ত্ররসপানন্ুমত্তচিত্তঃ ॥ 8৫৪ ॥ 

এই বিমুক্ত ঘোঁগী পরমানন্দরস দ্বারা স্ুমত্বমনা হইয়া ইন্িকগ্রামকে বিষয়ে 

নিযুক্ত করেন না ও উপদেষ্টী লক্ষণে অবস্থিত হেতু ইন্জিয়গণকে বিষয় হইতে 

বিমুক্তও করেন না এবং কর্্মফলপ্রতি কখন উধন্মাত্রও দর্শন করেন না 1৫৫5॥ 
£ | 

লক্ষ্যালক্ষ্যগতিং ত্যক্তা যস্তিষ্ঠেৎ কেবলা ত্বনা। 

শ্ঠি এব স্বয়ং সাক্ষাদয়ং ্রহ্মবিদুত্তমঃ ॥ ৫ ৫ ॥ 

যে যোগী লক্ষ্য ও অলক্ষ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া ব্্বস্বরূপে তবস্থিতি 

করেন, তিনি ব্র্ষবিদগণমধ্যে প্রধান ও স্বয়ং সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ ॥ ৫৫৫] 
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. জীবনের সদা যুক্তঃ কডার্ছে ্রহ্ধবিত্বমঃ। 
উপাধিনাশাদ্ত্রদ্ধৈব সন্ ন্মাপ্যেতি নির্ঘমূ ॥ ৫৫৬। 

দ্মবিতশ্রেষ্ঠ যোগী জীবিত থাকিয়াও নিরস্তর মুক্ত ও কৃতার্থ, স্থৃতরাং 
উপাধিলয় বশতঃ তিনি ববশ্বরূপ হইস্সা অত্র ব্রদ্ষকেই লাঁভ করেন ॥ ৫৫৬ ॥ 

শৈলুষো৷ বশসন্তাঁবাভাবয়োশ্চ যথা পুমান্। 

তথৈব ব্রক্ষবিচ্ছেষ্টঃ সদ! ব্রদ্ধেব নাঁপরঃ ॥৫৫৭॥ 

নট যেমন বেশের সত্তা বা অসত্বাতে ষে পুরুষ, সেই পুরুষমাত্রই প্রতীত 
হুম, তত্রপ ব্রহ্গজ্প্রবর উপাধির সত্ব বা অসত্াতে নিয়ত ব্রদ্ষপ্থরূপেই প্রতীত 

সন, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্ত প্রকার হন না॥ ৫৫৭ 

যত্র ক্কাপি বিশীর্ণং সৎ পর্ণমিব তবোর্বপুঃ পতনাৎ। 
্রন্ষীভূতম্ত যতেঃ প্রাগেব তচ্চিদগ্রিনা দগ্ধম্ ॥৫৫৮| 

পত্র যেকোন স্থলেই পতিত হউক, তাহাকে যেমন সেই তরুর অঙ্গই 
বলা ধায়, তদ্রপ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত ধতিকে ব্রহ্মশ্বরূপই কহে; পত্র যেমন পতনের 

'্অগ্রেই বিশীর্ণ হয়, যোগীর দেহও তদ্রপ পঞ্চত্বলাভের অগ্রে জ্ঞানাগ্রি দ্বারা 
ভম্বীভূত হয় ॥৫ ৮1 

সদাত্মনি ব্রহ্মণি তিঠতো মুনেঃ, পূর্ণাছয়ানন্'ময়াত্মনা সদা । 

_ ন দেশকালাছ্যচিতপ্রতীক্ষা, ত্ব্ডমাঁংসবিট্পিগুবিসর্জনায় |৫৫৯| 

সংন্বরূপ পরক্রদ্দে পূর্ণ, অদ্থয়, আনন্দ, পরিপূর্ণমনে নিত অবস্থিতিকারী 

মুনির সম্বন্ধে ত্বক-মাঁংসমল-পূর্ণ দেহের বিসঙ্জনার্থে দেশকালাদির উচিত: 

: প্রতীক্ষা নাই ॥৫৫৯॥ 

দেহশ্য মোক্ষো ন মোক্ষো ন দণ্ড শ্য কমণ্ডলোঃ। 

অবিদ্যা হৃদয়গ্রস্থিমোক্ষে মোক্ষো। যতত্ততঃ ॥৫৩০। 

/মাক্ষ শরীরের দর্শনে হয় না এবং দগ্ডকমগ্ডলুর দর্শনে হয় না, ফখন 
'্মবিষ্যারূপ হদয়গ্রস্থির মোচন হয়, তখনই মৃক্তিপ্রাধি হয় রা 

কুল্যায়ামথ নদ্যাং বা শিবক্ষেত্রেইপি চত্বরে. 

পর্ণং পততি চেত্বেন তরোঃ কিং নু শুভাশুভম্ ॥৫৬১1 



শক্করাচান্ঠেরগ্রস্থমালা। 8৭৩ 
হে বস! কুল্যাতে, নদীতে, শিবমন্দিরে অথবা অঙ্গনে যদি পত্র পতিত 

হয, তাহা হইল তন্দারা তরুর শুভাশ্ুভ কি? ৫৬১ ॥ 

পত্রস্ত পুষপস্ত ফলন নাঁশাৎ দেহেন্দিয প্রাণধিয়াং বিনাশ: । 

নৈবান্বনঃ স্বস্ সদাত্ুন্তকানন্দারতেবৃক্ষবদত্তি তৈ: ॥৫৬২। 

পত্র, পুশ্প ও ফলের ধ্বংসবৎ দেহ, ইন্ত্রিয়, প্রাণ ও বুদ্ধির বিলয় হয়, কিন্ত 

'সংস্বরূপ আনন্দঘূর্তি স্বকীয় আত্মার ধ্বংস কদাচ হয় না, এই আত্মা তরুর 
ন্যায় নিত্য অবস্থিতি করেন ॥ ৫৬২ ॥. 

প্রজ্ঞানঘন ইত্যাত্বলক্ষণং সত্যস্থচকম্ । 

অবিদ্যোপাঁধিকশ্যৈব কথয়ন্তি বিনাশনম্ ॥৫৬৩ ॥ 

মাতম! নিবিড় প্রকুষ্টঙ্ঞানন্বূপ, ইহাই আত্মার যথার্থ লক্ষণ, অতএৰ 

পণ্ডিতের! অবিষ্ভারূপ উপাধিরই ধ্ব স কীর্তন করেন ॥৫৬৩॥ 

অবিনাশ বা অরেহয়মাস্মেতি শ্রুতিরাত্বনঃ | 

প্রব্রবীত্যবিনাশিতং বিনশ্যৎস্ বিকারিষু 1৫৬৪ ॥ 

এই আত্মা অনশ্বর, অতএব বিকারযুক্ত বস্তসকল বিনষ্ট হইলেও 

অবিকারী আত্মার অবিনাশিত্ব কীর্তিত আছে ॥৫৬৪ ॥ 

| পাধাঁণবুক্ষতৃণধা্যকটা স্বরীঘ্ভা, দগ্ধ। ভবস্তি হি মুদেব 
যথা ততৈব। 

দেহেন্ডিয়ানুমন-আদিসমন্তদৃশ্যাং, জ্ঞানাগ্রিদগ্ধমূপযাঁতি পরাত্মভাবম্ 1৫৬৫। 

পাষাণ, তরু, তৃণ, ধান্য; কট, বসন ইত্যাদি পদদার্থসকল দগ্ধ হইলে যেমন 

মৃত্তিকাই হয়, হজ্জপ দেহ, ইন্দি, প্রাণ, মন প্রভৃতি দৃশ্বাব্ত জ্ঞানাঠি ছারা 

দগ্ধ হইলে পরমাজুভাব প্রাপ্তি হয় ॥৫৬৫।॥ 

বিলক্ষণং যথ। ধ্বান্তং লীরতে ভানতেজসি 
। 

তখৈৰ মকলং দৃশ্ঠং ব্র্ষণি প্রবিলীয়ত
ে 1৫৬৬ ॥ 

যেমন গাঁট অন্্কাঁর কৃধ্যতেজে লয় পাঁয়, তত্ররপ দৃশ্য পদার্থ পরত্রহ্ষে বিলকক 

“প্রাপ্ত হয় ॥৫৬৬ 

ঘটে নে বীর বোমৈৰ ভবতি স্কুটম্। 
৮৮9 

তৈবোপাঁধিলিয়ে ব্রদ্ধব ব্রহ্ববিৎ স্বয়ম্ ৪৫৬৭ ॥ 



যেমন কট নষ্ট হনে দ্ব টা ছিন্ন আঁব টার ব্য্রূপে প্রকৃত _আকাশই হর, 
ধপ উপাধি ল় পাইলে নবি বাকি রং রই হন ॥ ৫৯৭ ূ 

০ ্ষীরং ্সীরে বথা কপ তৈলং তৈলে জলং জলে। 
সংযুক্তমেকতাং বাতি তথাত্মন্তাত্মবিন্ুনিঃ ॥ ৫৬৮॥ 

যেমন দুগ্ধ দুগ্ধে, তৈল তৈলে, জল জলে নিক্ষিপ্ত হইলে একত্র হইয়া 
একীভাব প্রাপ্ত,হয়, তদ্রূপ আত্মতন্ববিৎ যোগী পরমাত্মাতে জীবাত্মার যোগে 
একীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৫৬৮॥ 

এবং বিদেহকৈবল্যং সম্মাজ্রত্বমথগ্ডিতম্ । 
্রক্ষভাবং প্রপত্যৈষ যতির্নাবর্তীতে পুনঃ ॥৫৬৯)॥ 

এই প্রকার শুদ্ধ ব্রহ্গস্বরপতাঁই যোগিগণের অখগুনীয় বিদেহ-কৈবল্যম্বরূপ ) 

সুতরাং এই যোগী ব্রহ্মভাঁব লাভ করিয়া পরম নির্বাণপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫৬৯ ॥ 

সদাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং দগ্ধাবিদ্যাদিবন্মণঃ | 

অমুষ্য ব্রহ্মভৃতত্বাছু,্ষণঃ কৃত উদ্ভব ॥৫৭০ ॥ 

যাহাঁর অবিদ্যা' পরম ৪ জীবাত্মার একত্ব জ্ঞান বার দগ্ধ হইয়াছে, 

তাঁদৃশ যোগীর ব্রন্ধন্বর্ূপতা হেতু ব্রক্ষের উৎ্পত্তি-সম্ভব কোথায়? ৫৭০ ॥ 

মায়াকসপ্তো বন্ধমোক্ষো ন স্তঃ স্বাত্মনি বস্ততঃ। 

যথা রজ্জো নিক্কিয়াক়াং স্পাভানবিনির্গমৌ ॥ ৫৭১ ॥ 

আবুতেঃ সদসতাভ্যাং বক্তব্যে বন্ধমোক্ষণে। 

নাবৃতিত্রগ্ষণঃ কা চিদন্তাভাবাদনাবৃতম্। | 
যগ্ঠত্ত্যছৈতহাঁনিঃ স্াৎ দ্বৈতং নে! সহতে শ্রুতিঃ ॥৫৭২ ॥ 

যেমন ক্রিয়াশৃন্ত রজ্ুতে ভুজন্গের আগম ও নির্গম নাই, 

মায়াকল্পিত বন্ধন ও মোক্ষ বাস্তৰিক আপনার আত্মীতে নাই । আবরণৈর 

সত্তা ও অসত্তা হেতু বন্ধন ও মোক্ষ বক্তব্যমাত্র হইয়াছে, নুৃতরাং 

অন্ত পদ্দার্থের অভাব নিবন্ধন আত্মা নিয়ত আবরণহঙ্ছন, যদি অন্যবস্তর 

সত্তা স্বীকার কর, তবে ব্রন্ষের অহৈতবাদের হানি হয়, শ্রুতি দৈতবাদবিষয়ে | 
অসহিষ্ণু /৫৭১-৫৭২ ॥ | 

বন্ধস্চ মোক্ষশ্চ মৃষৈব মৃঢা, বদ্েগু' নং বা কল্প়স্তি 1 

দুগাবৃতিং মেঘরুতাং যথা রবৌ, যতোহয়াস্গচিদেতদক্ষরমূ 8৫৭৩ 



রনি শুদ্ধ টার পদার্থে বুদ্ধির গুপমাত্র কল্পনা 
করে, ষেমন মেঘকৃত নেত্রাবরণ স্থর্যে কল্পনা করে, তদ্রুপ অহ্বয়, অসঙ্গ, 
অবিনাশী, চিন্ময় আত্মাতে বন্ধ ও ঘোক্ষকল্পনা হয়॥ ৫৭৩॥ | 

 অস্তীতি প্রত্যয়ো বশ্চ যশ্চ নাঁভীতি বন্তনি। 
বুদ্ধেরেব গুণাবেতৌ ন তু নিত্যন্ত বস্তনঃ 8৫৭৪ ॥ 

বস্তুতে অস্তি-জ্ঞান এবং নাস্তি-জ্ঞান উভয়ই বুদ্ধির গুণমাত্র, কিন্ত নিত্যবস্থ- 
স্বরূপ আত্মাত্মে এ সমস্ত গুণ নাই ॥৫৭৪ ॥ 

অতস্তোৌ মায়য়া ক-ধোৌ বন্ধমোক্ষে ন বাত্মবনি। 

নিলে নিক্কিয়ে শান্তে নিরবছ্ধে নিরঞ্রনে | 
অদ্বিতীয়ে পরে তত্বে ব্যোমৰৎ কল্পনা কুতঃ 1৫৭৫ ॥ 

অতএব মায়াঁকল্লিত কথিত বন্ধ ও মোক্ষ আত্মীতে নাই, নিষ্কল, নিক্রিয়, 

শান্ত, নির্দোষ, অদ্বিতীয়,গগনস্বরূপ পরত্রঙ্গে বন্ধমোক্ষকল্পনা কোথায়? ৫৭৫॥ 

ন নিরোঁধো ন চোঁৎপত্তিন” বন্ধো ন চ সাঁধকঃ। 

ন মুমুক্ষর্ণবৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥ ৫৭৬॥ 

বরন্মের নিরোধ, উৎপত্তি, সাধক, মুমুক্ষ, মুক্তি কিছুই নাই, ইহাই 

পরমার্থিক সত্য কথা! ॥ ৫৭৬ ॥ 

সকলনিগমচূড়াঁ্াস্তসিদ্ধান্তগুহং, পরমিদমতিগুহাং দর্শিতং তে ময়াছ্য। 

অপগতকলিদোষং কাঁমনিম্মক্বুদ্ধিত্বমন্থবদ সকৃত্যং ভাৰয়িত্বা মুমুক্ষুম্ 1৫৭৭| 

এই পরমাত্বততবজ্ঞান বেদের শিরোভাগন্বরূপ, বেদাস্তের নিগৃঢ় সিদ্ধান্তের 

গুহ, অতএব অতিশয় গোঁপনীয়। ইহা আজি আমি তোমার নিকট প্রকাশ 

করিলাঁম। তুমি কলিকলুষবঙ্জিত ও ভোগ- -বাগ্ারহিতবুদ্ধি মুমুক্ষ-সকাশে 

৭৭ 548 রুতকৃত্য নি এই আত্মতত্ব প্রকাশ করিও ॥ ৫ |... পু 

ধা শরত্বা গুরোর্ববাক্যং প্রশ্রয়েণ পর. * 
সমস্থজ্ঞাতো ষবৌ নিম্মুক্তবন্ধন? শী 

সির এই প্রকাঁর গুরুবাক্য শরবণাস্তে পে এ প্রণাম পূর্বক তার 

অনুজ্ঞা গ্রহণ পুরঃসর নিন্মু-ক্তবন্ধন হইয়া প্রস্থান করিলেন ৫৭৮ ই. 



দা | শঙ্করাচায্যের গ্রন্থমাল! ৷ 
করেব সদানন্মলিন্ধো নিমগ্রমানসঃ |... 

| রর বয়ন বনগধাৎ সর্ববাঁং বিচঢার নিরস্তরং 7 ৫৭৯ 

মহা] গরুও ব্রহ্ষলাগরে নিঃশেষে নিমপ্রমনা হই়া অখিল পৃথিবী পবিত্র 
করিবার জগ বরা! বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫+৯॥ : | 

চার চ শিল্ন্ত সংবাদেনাত্মলক্ষণণ্। টু 
চস সুথবোধোপপত্বয়ে ॥ ৫৮* 0 

এই প্রকার মুমুক্ছগণের মনোহর জানোৎপতির জগ গুরুশিল্যসংবাদ সারা 
ব্রচ্মের স্বরূপ-লক্ষণাদি নিরূপণ করিলাম ॥ ৫৮* ॥ | 

হিতমিমমুপদেশমাত্রিয়স্তাং, বিহিতনিরত্তমন্তচিত্বদোষাঃ | 

ভবসুখবিরতা: প্রশান্তচিত্তীঃ, ্রতিরসিক1 তয়ো মুমুক্ষবো! যে 1৫৮১1 

যথাবিধি চিত্তদোষবঞ্জিত, সংসারম্থখ হইতে বিরত, প্রশাস্তমন1, বেদ- 

রসজ, মুমুক্ষ যোগীরা আমার এই হিতকর উপদেশকে আদর করুন ॥ ৫৮১ ॥ 

সংসারাধবনি তাপভাম্কিরণপ্রোভুতদাবাথা- 
থিন্নানাং জলকাজঙ্য়া মরুতুবি শ্রাস্ত্যা পরিভ্রাম্যতাঁষ্। 
অত্যাসন্নন্ুধান্থধিং স্রথকরং ব্রদ্ধাছয়ং দর্শয়- 
স্ত্েষা শঙ্করভারতী বিজগ্তে নির্ববাণসন্দায়িনী ॥ ৫৮২ ॥ 

ইতি ০০০০০১৪৪৪৮/৯০/১৪৮০০০০/৪৪ 
তগ্ুবৎকৃতে| বিবেকচুড়াঁমণিঃ | 

তবমার্গে আধ্যান্সিকাঁদি ত্রিতাঁপরূপ আদিত্যরশ্মিকিরণহইতে প্রকুষ্ট . 
প্রকারে জাত দাহরূপ বাথায় ব্যথিত, অতি কাতর, এই ত্বেতু 

অলাকাক্ায় মর্ক্ষেত্রে ভ্রমণকারী জনগণসম্বন্ধে সুখকর, অর, ব্রদ্স্বরূপ, 
অর হি, ডল দশনকারিদী ির্কাণপাতী শঙ্কররাচাধধ্যবিরচিত। 



আশাতীত আকারে প্রকাশিত শত হইল! 
শান্ত, শৈধ, নৌর, গ্রাণপত্য ও বৈষণবের নত্যশুদ্ধি মহাগ্রদ্ 

রিম্মাকাণ্-বারাধ ্ 

ন্বিশুদ্-_নিঞ্পুল- ন্িল্র্টি ওসহ 
ক্রিয়্াকাগ্-বারিধি-_গুকু-শিষ্যের প্রয়োজন । 

ক্রিয়াকাণ্-বারিধি-_পুরোহিত ও যজমানের প্রয়োজন । 

ক্রিম্াকাও-বারিধি - নিতা নৈমিত্তিক ক্রিয়ার জন্ত আবশ্বাক। 

ক্রিরাকাণ্-বারিধি--দেব দেবীর পৃজায় নিত্য প্রয়োজন | 
ক্রিয়াকাণ্-বারিধি- শ্রীদ্ধে, বিবাহে, জাতকর্শে অত্যাবশ্যক গ্রন্থ? 

 ক্িরাকাগু-বারিধি_-সর্সাসংকর্ণে, সর্কব্রতে একমাত্র গ্রন্থ। 

ক্রিাকাও-বারিধি-_তীর্থের রুতে-ব্যবস্থীয়, অশৌচের সারগ্রন্থ । 

ক্রিয়াকাগু-বারিধি-_ষক্তন ও ধাঁজন জন্ত একমাক্ গ্রন্থ । 

সাম, এ খক্ ত্রিবেদীয় সর্বব-উপনিষত, 
অষ্টাদশ্শ-পুরাণ, সর্ববতন্ত্র হইতে সংগৃহীত। 

১২০০ বারশতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পুর্ণ । 
দশকর্খান্বিত ১* জন দেশপুজ্য অধ্যাপক ও ৮8০ -মগুলীর দ্বারা 

ক্রিন্বাকাঁও-বারিধি সংকলিত ও সংশোধিত হইয়াছে। 

অশুদ্ধ মন্ত্র প্রয়োগে যাহাতে স্বধশ্নিষ্ঠ হিন্দুর ক্রিয়াকলাপ দূষিত না হয়, 

দেবদেবীপুজা পণ্ড না হয়, বিবাহ কৃশপ্ডিকা প্রভৃতি শুভকম্ম ষথাশাস্ত্র সুসম্পন্প 

হয়, বৈদিক মতে আঁন্ধ সপিশীকরণ ইত্যাদি কার্য সুনির্ববাহ হয়, প্রার়শ্চিত 

অশৌচ ব্যবস্থা ভিগকাণডে ফর্দমালা, তীর্থে ধর্ম কণ্ম, এবং হকি 

সন্তান, রাস, দোল-দুর্গোৎ্সব প্রতৃতি মহত কার্ষ্য পৃ, হয "সেই উদ্দে্টে রি 

দশকর্্ম ও ২ সৎকর্ম বিরাট ও বিস্তারিত ভাতকৎ . 

নানক, 
বিবৃত (১ গ্রন্থে সকল বিষয়ের এমন সুন্দর ক্ব্যব্ি সমা- 

বশ এ পর্যন্ত কেহই দেখেন নাই | 
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অসংখ্য বিষয়ের সথচি উদ্ধত করিবার স্থান নাই, তবে স্থুল স্কুল বিষয়ের 

লিকা রে খলেই বুঝিবেন_-এত সংগ্রহ আর কোঁথাঁয়? এরপ গ্রন্থ কম্মিন- 
লে, প্রকাশিত হয় নাই। 

্রিয়াকাগডবারাধর ষুচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 
১ম শাখায়. দীক্ষ-প্রকরণ। গুরু শিক্য লক্ষণ, গুরুমাহাত্য, দীক্ষা ও 

বাদি, রাশিচক্র বিষ্ার, মাস বার নক্ষত্রাদির বিচার, জপফল, ডাঃ মন্ত্র 
স্কার, মাজিকা ঘন্ত্রাদি, দশ সংস্কারৰিধি। 

২য় শাখায়-_দশবিধ সংস্কার। দামবেদীয় গভাধান, পুংসবন, সীমস্তো- 
য়ন, শোব্যস্তি, জাতিকর্শ, নিক্াষণ পৌষ্টিক, অন্পপ্রাশন, পুত্রমুর্দীভিন্্াণ, 
টড়াকরণ, কর্ণবেধ, উপনয়ন, সাবিত্রী চরুহোঁম, সমাবর্তন, বিবাহকর্ এবং 
জু ও খণ্ধেদীয় দশকন্ম, ধতুসংক্কার | 

৩য় শাধায়ত্রতপ্রকরণ | বৈশাখী-কত্য- ধর্মঘট ; ফল দান, জল, অন্ 
সংক্রান্তির ব্রত, অক্ষয় তৃতীয়া, হরিমঙ্গল, সীতানবরমী, রুক্মিণী, পিপীতকী 
ঘাদশী, উমা-মহেশ্বর, বৃসিংহ চতুর্দশী, চন্দনবাত্রা, পুষ্পদোল প্রভৃতি । জ্যেষ্ঠ 
কত্য--রস্ভা-তৃতীয়া, উমাচতুর্থা, আরণ্য নিত্য, অপরাপর যষ্ঠী, মঙ্গলচত্ত্ী, 
মঙ্গলবার, নিক্ম্লা একাদশী, চম্পক চতুর্দশী, জানযাত্রা, সাবিত্রী-ব্রত প্রভৃতি। 
আবাচকত্য--রথযাত্রা, মনোরথ দ্বিতীস্বা, শয়নযাত্রা, চাতুষ্মাস্ত, নাঁগপঞ্চমী | 
শবণকৃত্য -শীতল-সপ্তমী, সত্যনারায়ণ, সত্যনারায়ণ পাচালী, রামেশ্বরী, ও 

কপারামের সত্যনারায়ণ, শনির পাঁচাঁলী,স্ুবচনী,হরিতালিকা,সিদ্ধি-বিনায়ক, 
খধিপঞ্চমী, কুকুটি, শ্রীকষ্জন্মাটমী, শ্রীরাধাষ্টমমী, ছুর্বাষ্ট্মী, তাঁলনবমী, শ্রবণা- 
দ্বাদসী, অনস্তত্রত, অঘোর চতুর্দশী, আলোকামাবস্তা, পার্থপরিবর্তন ব্রতাঁদি। 
আশ্ষিনকত্য-_কোজাগরকৃত্য, মানচতুরী, দুর্গাত্রত, বীরাষ্টমী, বুধাষ্টী 
প্রভৃতি । কার্ঠিকক্ৃত্য--.চ্যতপ্রতিপদ, গোষ্াষ্টমী, উথথানযাত্রা, ভৃত-চতু্দী, 

যমপু্রিনী, কাঁলিকাব্রত, ভীন্মপঞ্চক, বকপঞ্চক, ফার্ডিকেয় ব্রতাঁদি। 

অগ্রহারণকভী--দানু ঘাঁদশী, সর্ধজায়া প্রভৃতি । মাঁঘরডয-_ষট পঞ্চমী, 

আরোগ্য সপ্তমী, বি সপ্তষী, ভৈম্যেকাদশী, সস্তানদ্বাদশী, ॥ধিসংক্রাস্তি, 

আষলকী ছাদশী' ্ রতাদি। ফান্তনকৃত্য__শিবরান্তি, দোল ্ া দেবদোল, 
গোবিন্দ ছাদশী রভাদি " চৈত্রকৃত্য__অশোকাষ্ট্ী, শ্ারামনব্ আদনদ্বাদশী, 
বালিকাদের অততসমূহ-_পুণ্য-পুক্রিধী, দশপুত্তলিকা, বৈশাখচম্পক, কশাঁছড়া, 
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ক্ষীর, দাঁড়ি, স্বত, মঘু, ফল সংক্রান্তি, আদরসিংহাঁসন, ধনগছান, পৌরদ্যাসী, 
আঁলছুর্গা, গুপ্তধন প্রভৃতি বহুসংখ্যক ত্রতাদি । 

র্থ শাখার-_অশৌচপ্রকরণ | সর্ববিধ অশৌচ নিক্ূপণ ও ব্যৰস্থা জম্ম, 
মৃত্যু সম্বন্ধ অশ্ুসারে অশৌচ, দাহাধিকাঁর, পিগুদানক্রম, মুমূযুক্িত্য, গঙ্গায় | 
অস্থিপ্রক্ষেপ, বুষোতসর্গ নিবূপণ-ফলচন্দনধেছু ব্যবস্থা ইত্যাদি । র 

৫ম শাখায়-_ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ । ব্যবস্থা, উৎসর্শবাক্য, দক্ষিণাবাক্য- 

/সংবলিত ধেনুদান মূল্যাদি, প্রায়শ্চিত্তে পূর্বদিন, মুণ্ডন, দিন-নিরুদ্ধ দণ্ডাদি 
'সর্ববিধ। 

৫ঠ শাখায়_ ধ্যানপ্রকরণ, বীজমন্ত্র ও গায়ত্রী । ( পুং দেবতা ) গণপতি, 

কার্তিকেয়, অজপাঁ, নারায়ণ, বিষ্ণু, শ্রীধর, রামচন্দ্র, রধুনাথ, রণরখ্খু লক্ষণ, 

শ্রীরু্ণ, বলদেব; বাঁলগোঁপাঁল, জঙগ্র্লাথ, যুগলকিশোর লঙক্ষমীনারায়ণ, নৃসিংহ, 

দশাবতাঁর, হরিহর, বাসুদেব, দধিবামন, অনস্ত, শিব, অর্ধনারীশ্বর, হরগৌরী, 
নীলকঠ, মৃত্যুগ্য়, বাঁণেশ্বর, বটুকভৈরব, চন্দ্রশেখর, কাঁলরন্ত্র, ক্ষেত্রপাল, মহা- 

কাঁল, যম, আনন্দভৈরব, মার্কগেয়, গরুড়, অগ্নি, হনৃমান, বাসুদেব, ইন্ত, ত্রন্ধা, 
কুবের পঞ্চানন, গুরুদেব, হংস, জরান্ুর, নবগ্রহ, বলি, সূর্য, বিশ্বকন্মা, বাস, 

দত্যবাঁন, বরা, বুক্ধ, কন্ধি গ্রভৃতি যাবতীয় দেবগণের ধ্যানমন্ত্রাদি! 

_ (স্্রী-দেবতা! ) দুর্গা, জয়ছুর্গা, জগন্ধাত্রী, অন্পপূর্ণণ, মহিষমর্দিনী, ভগবততী, 

কাত্যায়নী, চণ্ডী, গৌরী, দশমহাঁবিদ্যা, কৌধিকীী কুগুলিনী, অত্রশক্কি, সুর- 

সুন্দরী প্রতৃতি যৌগিনীগণের, সরন্বতী, মনসা! লক্ষ্মী, দেবকী, যষ্ি, সতিকা, 

স্বচনী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, ধরাদেবীকুমারী, গঙ্গা, শ্রীরাধিকা, তুলসী, দক্ষিণা- 
কালী, আনন্দভৈরৰী, দুর্ববা, কমল! প্রভৃতি অসংখ্য দেবীগণের ধ্যানমস্ত 

গায়ত্রী সন্নিবেশিত । 

. *ম শীখায়-_ আসন ও মুদ্রাপ্রকরণ। সর্ধবিধ আসনবিধি ও মৃদ্রী প্রকরণ 

এই শাখায়' বিস্তারিক্রভাবে সংগৃহীত হইয়াছে । 

৮ম গনি ও কবচমাঁলা ' সর্ধ দেবদেবীর স্তোত্র ও কবচ এই 

শাখার বহুলন্ূপে, যাহা সাধকগণের নিত্যপ্রয়োজনীয়, তাহার পূর্ণাঙ্গ মা- 
1 

৯ম শাখু ন্ পুতি | বুহয়ন্রিকেশ্বর পুরাঁণোকজ দুর্গাপূজা, দেবী- 

র্গাপূজা, কালিকাপুরাণবিহিত দুর্গাপূজা, লক্্মীপুজা, জঙগ্ধাতী 
রাসগন্ধাতি, অন্রপূর্ণাপূজা, সরম্বতীপৃজা, কালকুমার রুফুমারপৃ্সা, 

কী 

গা 
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লা জরপৃজা, বনছূর্গাপুজা, গঙ্গাপৃজা, অপরাজিতা ও কুমারীপূজা, 
 দীপান্থিতা লক্ষমীপৃজা, বিষ্ুপূজা, পার্থিব ও বাণলিঙগ শিবপৃজা, কুগুলিনী পূজা, 

৫ মি প্রভৃতি যাবতীয় পৃজা-পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে এই শাখার 
ূ সংগৃহীত আছে। | 

যর ১ম শাখায় তীর্ঘকৃত্য প্রকরণ । গয়া, বৈচ্নাথ, কাশী, প্রয়াগ, হবিদ্বার, 

ডি মথুরা, বৃন্দাবন, গঙ্গাসাগর, কামাখ্যা, ব্রন্বপুত্র, পুক্ুযোত্মম, চন্দ্র- 
শেখর, অযোধ্যা, গঙ্গা প্রভৃতি সর্বতীর৫থের পদ্ধতি, যাত্রাবিথি, দর্শনবিধি, ্নীন 
ও আাদ্ধবিধি, বিধি ও নিষেধসহ যথাশাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে। 
.-১১শ শাঁখায়- নিতারুত্য প্রকরণ। এই শাখায় প্রাতঃকৃত্য হইতে বৈদিক 
তাস্তিক ও বৈষ্ণব মতে পান, তর্পণ, তিলকধারণ, আচমন, সন্ধ্যা, গায়ত্রী, 

( ব্রিবেদীয় ) তান্ত্রিক গায়ত্রী, আবাহন, বিসর্জন, প্রাতঃ, মধ্যাহ, পূর্বাহ্ন 

ধ্যানাপ্দি, নিত্যহোম, নিত্যশ্রান্ধ, ভোজনবিধি, রাত্রিকৃত্য প্রভৃতি নিষ্ঠীবন 
হিন্দুর যাহা কিছু নিত্য প্রয়োজন সেই সমন্ত বিষয়ের একত্র সমাবেশ । 

১২শ শাখায়-শ্রীদ্ধপ্রকরণ। বুষোৎসর্গ, সপিগুকরণ, একোদিষ্ট, চন্দন 

ধেস্ু, পৰর্্বণশ্রাদ্ধ, চতুর্থ দিন শ্রীদ্ধ বহুলর্ূপে এই বৃহৎ থণ্ডে সম্বেশিত 

£হইন্কাছে। 
১৩শ শাখায়__প্রতিষ্ঠ। প্রকরণ । তিবেদীর ব্রত প্রতিষ্ঠা, দেবমন্দির, শিব, 

মঠ, জলাশয়, অশ্বখাঁদি বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা বাস্তযাগ প্রভৃতি সংগৃহীত । 

১৪শ শাখাঁয়__শান্তি-স্বস্তযয়ন প্রকরণ । নবগ্রহ, ত্রিপু্ষর, পঞ্চাঙ্গ প্রভৃতি 

শাস্তিকন্দ সাবেশিত । 9 

১৫শ শাখায়_হোম প্রকরণ। হোমের প্রকারভেদ, অগ্রিস্থান, কুণ্ড- 

বেদী প্রভৃতি, তান্বিকমতে হোম, সর্বকণ্মসাধারনী, কুশণ্ডিকা হোমকর্ম্ের 

ষাবতীয় ব্যাপার সংগৃহীত । 

এতন্তিন্ন পরিশিষ্ট অংশে & 
বুল ও বিস্তারিতভাবে এই গ্রন্থের পরিশেষে প্রদত্ত হইয়াছে 

উৎরুষ্ট কাগড়ের বাধান_যুল ২ টাকা। এ
 বাধান 

| মূল ১1৩ টাকা, 
ডা? মা21/5 ভখন

্- চি 
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